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Procediment: N488 Contractació de serveis
Expedient: 39470/2021

Document: 400591/2021

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del
contracte
Àmbit de gestió:

Qualitat Urbana i Mobilitat

Servei:

Secció de Manteniment d’Edificis
Servei de manteniment preventiu, conductiu i correctiu de les
instal·lacions de calefacció, climatització, ACS, energies
Denominació del contracte:
renovables i electricitat
dels edificis municipals de
l'Ajuntament de Sant Cugat

Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte (art 28 LCSP)
El present procediment de licitació té per objecte regular i definir l’abast, condicions i
característiques tècniques de les prestacions que regiran en la contractació Servei de
manteniment preventiu, conductiu i correctiu de les instal·lacions de calefacció, climatització,
ACS, energies renovables i electricitat dels edificis municipals de l'Ajuntament de Sant Cugat,
per tal de garantir el nivell òptim de les prestacions, millora de la sostenibilitat, el manteniment
de les instal·lacions, continuïtat del funcionament dels equips i instal·lacions i la seva
durabilitat.
Els treballs de manteniment s’emmarquen en la normativa de les instal·lacions de climatització
“Reglamento de las Instalacions Térmicas en los Edificis (RITE) per la qual cosa l’empresa
contractista serà el responsable que el manteniment de les instal·lacions i les reparacions que
s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de garantir el seu funcionament, l’ús racional
de l’energia i salvaguardar la duració i seguretat de la mateixa i que acomplexi amb la
normativa aplicable en la matèria.
Òrgan contractant:
- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb NIF P0820400J
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Els serveis a prestar són:
Manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions de climatització,
calefacció, ACS, energies renovables de les instal·lacions detallades en annex 1,
dels lots 1, 2 i 4.
Manteniment integral de totes les instal·lacions de l’edifici seu central, lot 3, on
s’inclou:
o

Manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les instal·lacions
d’instal·lació elèctrica de Mitja tensió i Estació transformadora, baixa
tensió, grup electrogen, SAI (sistema d’alimentació ininterrompuda),
instal·lació de climatització, sistema informàtic de gestió i control de les
instal·lacions de clima i electricitat.

o

I el manteniment correctiu i resolució d’incidències que puguin anar sorgint
en les instal·lacions de fontaneria, sanejament i ACS, senyals febles
(megafonia, veu i dades), elements constructius i mobiliari

Reformes parcials de les instal·lacions detallades a l’annex 4, on les necessitats a
satisfer són les de mantenir les instal·lacions de calefacció, climatització, ACS,
renovacions d’aire.

Descripció de l’objecte
Descripció:
Servei de manteniment preventiu, conductiu i correctiu de les instal·lacions de calefacció,
climatització i energies renovables dels edificis municipals de l'Ajuntament de Sant Cugat.

Codi CPV:
50531100-7
50730000-1
45259000-7
09332000-5

Servicios de reparación y mantenimiento de calderes
Servicios de reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores
Reparación y mantenimiento de instal·lacions
Instalación solar

Divisió en Lots:
L’objecte del contracte es divideix en 4 lots:
Lot 1: Manteniment de calderes , climatitzadors, ACS i energies renovables (només biomassa,
geotèrmica i aerotèrmica) dels edificis de l’Ajuntament de Sant Cugat
Lot 2: Manteniment de calderes , climatitzadors, ACS i energies renovables (només biomassa,
geotèrmica i aerotèrmica) del edificis del Teatre Auditori de l’Ajuntament de Sant Cugat
Lot 3: Manteniment integral de l’edifici seu de l’Ajuntament de Sant Cugat
Lot 4: Manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques de l’Ajuntament de Sant Cugat
En l’annex 1 es presenta la relació de centres inclosos a cadascun dels lots del contracte.
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Lot 1, 2 i 3:
Tots els licitador es podran presentar a més d’un lot i ser podran ser adjudicatari de més d’un
lot.
Lot 4:
L’empresa que es presenti en el lot 4 no es podrà presentar al lot 1, 2 i 3.

Justificació:
Totes les empreses es podran presentar al lots 1, 2 i 3 a excepció del lot 4 que han de ser
empreses especialistes en reglament de baixa tensió i que disposin d’un solvència tècnica en
instal·lacions d’energia solar fotovoltaica o en instal·lacions de baixa tensió.

Només per a contractes de serveis: Actualment per falta d’especialització i volum de feina, el
personal de la Brigada Municipal no pot garantir el servei de manteniment de totes les
instal·lacions de climatització i energies renovables dels diferents edificis municipals i alhora no
es disposa dels recursos tècnics necessaris per a fer front a les operacions de manteniment
que la legislació vigent sectorial estableix per les instal·lacions de climatització.

B1. Pressupost base de licitació:
Import total
Concepte

Import anual
(3 anys de durada inicial del
contracte)

Preu base de licitació

1.146.921,82 €

3.440.765,46 €

IVA (21%)
Total

240.853,58 €
1.387.775,40 €

722.560,75 €
4.163.326,21 €

Lot 1:
TOTAL
Concepte
preu base
iva
total

Import anual
901.159,15 €
189.243,42 €
1.090.402,57 €

Import 3 anys
2.703.477,45 €
567.730,26 €
3.271.207,71 €
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PART FIXA
Concepte
preu base
iva
total

Import anual
744.608,00 €
156.367,68 €
900.975,68 €

Import 3 anys
2.233.824,00 €
469.103,04 €
2.702.927,04 €

PART VARIABLE
Import anual
Concepte
preu base
iva
total

1r any
146.816,06 €
30.831,37 €
177647,43 €

2n any
137.303,48 €
28.833,73 €
166.137,21€

3r any
185.533,91 €
38.962,12 €
224.496,03 €

Import a 3
anys
469.653,45 €
98.627,22 €
568.280,67 €

Lot 2:
TOTAL
Concepte
preu base
iva
total

Import anual
74.383,94 €
15.620,63 €
90.004,57 €

Import 3 anys
223.151,82 €
46.861,88 €
270.013,70 €

Import anual
65.999,99 €
13.860,00 €
79.859,99 €

Import 3 anys
197.999,97 €
41.579,99 €
239.579,96 €

PART FIXA
Concepte
preu base
iva
total

PART VARIABLE
Concepte
preu base
iva
total

Import anual
8.383,95 €
1.760,63 €
10.144,58 €

Import 3 anys
25.151,85 €
5.281,89 €
30.433,74 €
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Lot 3:
TOTAL
Concepte
preu base
iva
total

Import anual
160.092,73 €
33.619,47 €
193.712,20 €

Import 3 anys
480.278,19 €
100.858,42 €
581.136,61 €

Import anual
145.812,73 €
30.620,67 €
176.433,40 €

Import 3 anys
437.438,19 €
91.862,02 €
529.300,21 €

PART FIXA
Concepte
preu base
iva
total

PART VARIABLE
Concepte
preu base
iva
total

Import anual
14.280,00 €
2.998,80 €
17.278,80 €

Import 3 anys
42.840,00 €
8.996,40 €
51.836,40 €

Lot 4:
Concepte
preu base
iva
total

Import anual
11.286,00 €

Import 3 anys
33.858,00 €

2.370,06 €
13.656,06 €

7.110,18 €
40.968,18 €

La justificació del preu del contracte d’acord amb l’art 100 de la LCSP consta en l’Annex 1 a la
present memòria.

B3.Valor estimat del contracte (sense incloure l’IVA) i mètode aplicat per al seu càlcul:
Pressupost base de licitació (sense IVA)

3.440.765,46 €

Possible pròrroga
Possibles modificacions
Total valor estimat del contracte

3.670.149,82 €
688.153,09 €
7.799.068,37 €
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* En les pròrrogues no es preveu cap pressupost per la part variable del contracte, atès que les
reformes previstes a l’Annex 1 s’hauran de realitzar durant el període inicial del contracte (3
anys). En l’import previst per a les pròrrogues s’ha inclòs el 20 % de l’import inicial del
contracte corresponent a possibles modificacions, donat que les modificacions es duran a
terme, en el seu cas, durant els 3 anys inicials i el contracte s’haurà de prorrogar en les
mateixes condicions establertes en aquell moment

Per cada lot seria:
Lot

1
2
3
4

Tipologia edificis

Pressupost base
licitació 3 anys
Sense IVA

Modificacions

1r prorroga

2n prorroga

Subtotal VEC

Calefacció, climatització i
energies renovables
tèrmiques (biomassa,
geotèrmica)
Edifici Teatre auditori
Manteniment integral
edifici seu
Energia fotovoltaica

2.703.477,45 €
223.151,82 €

540.695,49 €
44.630,36 €

1.441.854,64 €
119.014,30 €

1.441.854,64 €
119.014,30 €

6.127.882,22 €
505.810,78 €

480.278,19 €
33.858,00 €

96.055,64 €
6.771,60 €

256.148,37 €
18.057,60 €

256.148,37 €
18.057,60 €

1.088.630,57 €
76.744,80 €

Subtotal

3.440.765,46 €

688.153,09 €

1.835.074,91 €

1.835.074,91 €

7.799.068,37 €

C1. Aplicació pressupostària:
LOT 1
Aplicació pressupostària: 40223002.20600.92000.2130000.40223
Descripció: Concessió mant calefacció, ACS i Climat.
Import despesa: 3.271.207,71 €
Expedient d’abast plurianual: si
Distribució de les anualitats: Veure taula apartat C2

LOT 2:
Aplicació pressupostària: 40223002.20600.92000.2130000.40223
Descripció: Concessió mant calefacció, ACS i Climat
Import despesa: 270.013,70 €
Expedient d’abast plurianual: si
Distribució de les anualitats: Veure taula apartat C2
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LOT 3
Aplicació pressupostària: 60203036.20700.92000.2120000.60203
Descripció: Manteniment integral Ajuntament
Import despesa: 581.136,61 €
Expedient d’abast plurianual: si
Distribució de les anualitats: Veure taula apartat C2
LOT 4
Aplicació pressupostària: 40202003.20600.42500.2130000.40202
Descripció: Manteniment instal·lacions fotovoltaiques
Import despesa: 40.968,18 €
Expedient d’abast plurianual: si
Distribució de les anualitats: Veure taula apartat C2

7/38

C2. Expedient d’abast pluriennal:
Distribució de les anualitats:
Lot

Tipologia
edificis

juliol a desembre 2022
Import
anual

1

2

3
4

Calefacció,
climatització
i energies
renovables
tèrmiques
(biomassa,
geotèrmica) 450.579,58 €
Edifici
Teatre
37.191,97 €
auditori
Manteniment
integral
80.046,37 €
edifici seu
Energia
5.643,00 €
fotovoltaica
Subtotal

573.460,92 €

2023

2024

gener a juny 2025

IVA

Import total

Import anual

IVA

Import total

Import anual

IVA

Import total

Import anual

IVA

Import total

94.621,71 €

545.201,29 €

901.159,15 €

189.243,42 €

1.090.402,57 €

901.159,15 €

189.243,42 €

1.090.402,57 €

450.579,57 €

94.621,71 €

545.201,28 €

7.810,31 €

45.002,28 €

74.383,94 €

15.620,63 €

90.004,57 €

74.383,94 €

15.620,63 €

90.004,57 €

37.191,97 €

7.810,31 €

45.002,28 €

16.809,74 €

96.856,11 €

160.092,73 €

33.619,47 €

193.712,20 €

160.092,73 €

33.619,47 €

193.712,20 €

80.046,36 €

16.809,74 €

96.856,10 €

1.185,03 €

6.828,03 €

11.286,00 €

2.370,06 €

13.656,06 €

11.286,00 €

2.370,06 €

13.656,06 €

5.643,00 €

1.185,03 €

6.828,03 €

120.426,79 €

693.887,71 €

1.146.921,82 €

240.853,58 €

1.387.775,40 €

1.146.921,82 €

240.853,58 €

1.387.775,40 €

573.460,90 €

120.426,79 €

693.887,69 €
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Termini: 3 anys, a comptar des de la signatura de l’Acta d’inici del servei.
Possibilitat i durada de les pròrrogues: 2 anualitats

Sí

No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
El procediment pel qual es regirà la licitació és el procediment Obert harmonitzat.
El motiu pel qual és obert és perquè és un servei de més de 100.000 euros de VEC (articles
156 en relació amb el 159.1.a), i el motiu pel qual està sotmès a regulació harmonitzada és
perquè és un servei amb un VEC superior a 214.000 € (art. 22.1.b).
Dades de la proposta tècnica que no poden tenir caràcter confidencial, d’acord amb la clàusula
11.11, apartat relatiu al contingut del sobre B:

G. Solvència i classificació empresarial
G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels tres
últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes) haurà de ser, com a mínim, una vegada i mitja el valor anual mitjà
del contracte.

Lot
1
2
3
4

Preu base licitació
901.159,15 €
74.383,94 €
160.092,73 €
11.286,00 €

Solvència econòmica
(1,5 valor PBL)
1.351.738,73 €
111.575,91 €
240.139,10 €
16.929,00 €

El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà mitjançant les seves comptes anuals
aprovades i dipositades al Registre Mercantil o en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
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negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil
El licitador que presenti oferta per més d’un lot haurà d’acreditar l’import total acumulat dels lots
als que es presenti.
Atenent a l’objecte del contracte i al perfil dels possibles licitadors, es considera que el mitjà
requerit, previst a l’art 87.1 a) de la LCSP, és el que millor pot acreditar la seva solvència
econòmica i financera.
Solvència tècnica o professional
Els següents criteris de solvència tècnica són exigibles en tots els lots, excepte el 3r criteri que
no serà exigible en el Lot 4:
1.- Una relació dels principals serveis efectuats en els darrers 3 anys, de naturalesa igual o
similar als del present contracte, és a dir servei de manteniment de climatitzadors i calderes
(Lot 1 al 3) i servei de manteniment d’instal·lacions fotovoltaica o de baixa tensió pel lot 4,
indicant l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos, on l’import acumulat de
l’any de major execució ha de ser, com a mínim, el 70% de l’anualitat mitja del contracte.

Lot
1
2
3
4

Preu base licitació
901.159,15 €
74.383,94 €
160.092,73 €
11.286,00 €

Solvència tècnica
(70% PBL)
630.811,41 €
52.068,76 €
112.064,91 €
7.900,20 €

Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que
acreditin la realització de la prestació.
El licitador que presenti oferta per més d’un lot haurà d’acreditar l’import total acumulat dels lots
als que es presenti.
2.- Declaració indicant l’equip tècnic de què es disposarà per a l’execució del contracte, en
relació només als mitjans personals requerits al plec de prescripcions tècniques.
3.- En els lots 1,2 i 3 la figura de Director Tècnic de Manteniment, prevista en l’apartat 2.1 del
plec de prescripcions tècniques, haurà de tenir una titulació d’Enginyer Industrial Superior o
grau en enginyeria i una experiència de 3 anys en la prestació de serveis similars en tema de
manteniment de climatitzadors o calderes.
L’acreditació dels requisits, en el moment que es requereixi, es farà mitjançant còpia de la
titulació corresponent i currículum vitae. L’Ajuntament es reserva la potestat de comprovar les
referències aportades al currículum.
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Justificació de la solvència tècnica exigida:
Els criteris anteriors estan previstos a l’article 90.1 a), e) i h) de la LCAP. S’ha considerat
necessari exigir experiència en la prestació de serveis similars, donat que es tracta d’un
contracte de certa complexitat, amb moltes instal·lacions i edificis implicats, tot i haver-se
dividit en lots, que requereix, per part de l’empresa contractista, d’unes capacitats
tècniques per donar compliment a la normativa i aconseguir un manteniment eficient de
les instal·lacions, i alhora d’unes capacitats de coordinació dels serveis entre les diferents
instal·lacions i edificis. I precisament per aquestes capacitats de coordinació esmentades,
també s’ha considerat molt necessària la figura del Director Tècnic de Manteniment, que
es descriu amb detall al plec de prescripcions tècniques. Per això, un dels requisits de la
solvència tècnica és l’exigència d’una titulació i experiència concreta d’aquesta figura.

Finalment es requereix una declaració que acrediti els mitjans personals i materials de
què disposarà l’empresari per prestar el servei, per tal de comprovar que efectivament
disposa dels mitjans mínims establerts per aquest contracte en el plec de prescripcions
tècniques. En relació als mitjans personals, encara que en els lots 1 i 3, hi hagi personal
subrogable de l’anterior contractista, cal acreditar un personal mínim, tant pel supòsit que
finalment no es dugui a terme la subrogació, com per cobrir aquest personal en situacions
de baixes, vacances, etc.

G.2. Classificació empresarial:
En el present contracte no és exigible la classificació empresarial. No obstant això, el licitador
que tingui la classificació prevista a continuació en el lot al qual es presenti, estarà exempt
d’acreditar la solvència econòmica establerta en l’apartat anterior i el criteri 1 de solvència
tècnica.
LOT 1, 2 i 3:
Grup: P
Subgrup 1. Manteniment i reparació d'equips i instal·lacions elèctriques i electròniques.
Subgrup 2. Manteniment i reparació d'equips i instal·lacions de lampisteria, conduccions
d'aigua i gas.
Subgrup 3. Manteniment i reparació d'equips i instal·lacions de calefacció i aire condicionat.
Categoria:
La categoria aniria en funció del lot que es presenti:
· Lot 1: Categoria 3.
· Lot 2: Categoria 1
· Lot 3: Categoria 1.

11/38

LOT 4:
Grup: P
Subgrup 1. Manteniment i reparació d'equips i instal·lacions elèctriques i electròniques.
Categoria:
· Categoria 1
Justificació de la classificació escollida:
La prestació objecte del contracte determina que s’ha de realitzar el servei per una empresa
especialitzada, que tinguin una determinada habilitat o autorització professional, es per això
que es demana la classificació en el grup corresponent a aquesta especialització.

G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
Sí

No

Tots els mitjans personals i materials exigits a l’apartat 2.2 del PPT.
El compromís d’adscripció de mitjans personals i materials a l’execució del contracte s’ha
d’incloure en la declaració responsable complementària, i no ha d’anar acompanyada de cap
document acreditatiu del mitjà personal que les empreses licitadores es comprometin a
adscriure.

G.4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental
Sí

No

G.5. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o
servei:
1) Els licitadors hauran de tenir la corresponent habilitació professional d’acord amb l’article
65.2 de la LCSP per dur a terme la prestació objecte del contracte: En tots els lots,
l’empresa haurà d’estar inscrita al RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de
Catalunya) i/o equivalents de la comunitat autònoma.
En el lot 1, 2 i 3 es requerirà la inscripció al RASIC i/o equivalents en l’àmbit de:
• Instal·lació d’electricitat, amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.
• Instal·lació d’aigua, amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.
• Instal·lació de gas, amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.
• Instal·lació tèrmiques als edificis, (ITE), amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre
d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.
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En el lot 4 es requerirà la inscripció al RASIC i/o equivalents en l’àmbit de:
• Instal·lació d’electricitat, amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.
2) Els oficials hauran de disposar dels següents carnets professionals:
Lot 1, 2 i 3: hauran de disposar dels carnets específics:
·

1 professional amb carnet d’instal·lador d’electricitat, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet d’instal·lador aigua, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet d’instal·lador de gas, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet d’instal·lador/mantenidor d’instal·lacions tèrmiques als
edificis, (ITE), amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre d’Agents de la Seguretat
Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.

·

1 professional amb carnet de frigorista

·

1 professional amb carnet de manipulador de gasos fluorats

Lot 4: hauran de disposar del carnet específic de:
·

1 professional amb carnet d’instal·lador d’electricitat, amb l’acreditació d’estar inscrit al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent

En cas que l’empresa o candidat proposat adjudicatari no disposi d’aquests certificats
d’inscripció al Registre corresponent, podrà subcontractar els treballs corresponents amb
empreses i/o treballadors autònoms que disposin de certificat d’inscripció en el Registre
d’Agents de la Seguretat Industrial, havent de presentar en aquest últim cas, document de
compromís degudament signat per les parts.

H. Criteris d’adjudicació

A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 40 punts
El contingut tant de la memòria tècnica com el programa de gestió a presentar, per cada lot,
s’ha d’ajustar a un màxim de 20 pàgines (10 fulls) mida A4, amb format de lletra Arial10. En cas
de superar aquest màxim de 20 pàgines només es valoraran les primeres 20 pàgines, la resta
no es tindrà en compte.
S'estableix un llindar mínim de 24 punts (respecte el total de 40 punts) en l'avaluació dels
criteris de judici de valor. El no assoliment d'aquest llindar mínim per part del licitador comporta
la seva exclusió en el procediment licitatori, per la qual cosa no passarà a la següent fase (art.
146.3 LCSP i art. 22 d) RD 817/2009).
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LOT 1, 2 i 3:
A.1.- Memòria tècnica i descriptiva de la implementació del servei (fins a 30 punts)
El licitador presentarà una proposta organitzativa del servei tenint en compte els requeriments
mínims exigits al plec de prescripcions tècniques, amb la finalitat de millorar l’eficiència en el
treball, l’eficàcia, les periodicitats i la qualitat del servei a prestar
El contingut de la memòria tècnica a presentar, per cada lot, s’ha d’ajustar a un màxim de 15
pàgines mida A4, amb format de lletra Arial10. En cas de superar aquest màxim de 15 pàgines
només es valoraran les primeres 15 pàgines, la resta no es tindrà en compte.
En la Memòria s’haurà de descriure, com a mínim:
· Descripció dels procediments de l'empresa per realitzar les tasques del manteniment
preventiu, fitxes d'operacions i periodicitat, exemples de documentació que utilitzen els
operaris, exemples del format dels albarans, i exemples de tota aquella documentació
que l'empresa genera en executar els treballs dels servei. Fins a 10 punts
·

Descripció del sistema de monitorització i gestió de totes les instal·lacions (Building
Management System - BMS), fins a 10 punts

·

Descripció dels recursos que l’empresa adscriurà al contracte: l’equip humà, els
vehicles, els recursos materials, la previsió i ubicació del magatzem i oficina, i tota
aquella altre informació, explicada amb el màxim detall, de com implantarà el servei
local per les instal·lacions municipals, fins a 5 punts.

·

Descripció de la proposta d'organització en el manteniment correctiu: es valorarà la
capacitat per l'assistència i resposta davant avisos d'avaries i sol·licituds d'assistència,
fins a 5 punts

A.2.- Programa de manteniment (Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador - GMAO):
fins a 10 punts.
El contingut del programa de manteniment a presentar, per cada lot, s’ha d’ajustar a un màxim
de 5 pàgines mida A4, amb format de lletra Arial10. En cas de superar aquest màxim de 5
pàgines només es valoraran les primeres 5 pàgines, la resta no es tindrà en compte.
Es valorarà l’aplicació software de gestió de manteniment (GMAO) proporcionada per tal que
l’Ajuntament disposi del màxim d’informació de la gestió del manteniment i de l’organització del
servei (avisos, facturació del servei, ...). Es valorarà la descripció dels aspectes següents que,
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques, hauran de constar com a mínim en l’eina
informàtica :
·

Ordres de treball, on es vegi el personal destinat en cada ordre, el temps utilitzat, el
material fet servir així com recomanacions futures, i la planificació de totes les tasques
anuals entre l’empresa i el responsable municipal del contracte, fins a 5 punts

·

Gestió del manteniment preventiu programat, amb l’assignació del personal i la
centralització de totes les peticions de manteniment correctiu, fins a 3 punts

·

Seguiment del compliment del manteniment preventiu i correctiu, gestió dels actius,
base de dades complerta (equips, materials, vàlvules, eines,..) i seguretat: gestió de
permisos i procediments de seguretat per la realització de les feines, fins a 2 punts
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LOT 4:
A.1.- Memòria tècnica i descriptiva de la implementació del servei (fins a 30 punts)
El licitador presentarà una proposta organitzativa del servei tenint en compte els requeriments
mínims exigits al plec de prescripcions tècniques, amb la finalitat de millorar l’eficiència en el
treball, l’eficàcia, les periodicitats i la qualitat del servei a prestar
El contingut de la memòria tècnica a presentar s’ha d’ajustar a un màxim de 15 pàgines mida
A4, amb format de lletra Arial10. En cas de superar aquest màxim de 15 pàgines només es
valoraran les primeres 15 pàgines, la resta no es tindrà en compte.
En la Memòria s’haurà de descriure, com a mínim:
·

Descripció dels procediments de l'empresa per realitzar les tasques del manteniment
preventiu, fitxes d'operacions i periodicitat, exemples de documentació que utilitzen els
operaris, exemples del format dels albarans, i exemples de tota aquella documentació
que l'empresa genera en executar els treballs dels servei. Fins a 10 punts

·

Descripció dels recursos que l’empresa adscriurà al contracte: l’equip humà, els
vehicles, els recursos materials, la previsió i ubicació del magatzem i oficina, i tota
aquella altre informació, explicada amb el màxim detall, de com implantarà el servei
local per les instal·lacions municipals, fins a 10 punts.

·

Descripció de la proposta d'organització en el manteniment correctiu: es valorarà la
capacitat per l'assistència i resposta davant avisos d'avaries i sol·licituds d'assistència,
fins a 10 punts

A.2.- Programa de manteniment (Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador - GMAO):
fins a 10 punts.
El contingut del programa de manteniment a presentar s’ha d’ajustar a un màxim de 5 pàgines
mida A4, amb format de lletra Arial10. En cas de superar aquest màxim de 5 pàgines només es
valoraran les primeres 5 pàgines, la resta no es tindrà en compte.
Es valorarà l’aplicació software de gestió de manteniment (GMAO) proporcionada per tal que
l’Ajuntament disposi del màxim d’informació de la gestió del manteniment i de l’organització del
servei (avisos, facturació del servei, ...). Es valorarà la descripció dels aspectes següents que,
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques, hauran de constar com a mínim en l’eina
informàtica :
·

Ordres de treball, on es vegi el personal destinat en cada ordre, el temps utilitzat, el
material fet servir així com recomanacions futures, i la planificació de totes les tasques
anuals entre l’empresa i el responsable municipal del contracte, fins a 5 punts

·

Gestió del manteniment preventiu programat, amb l’assignació del personal i la
centralització de totes les peticions de manteniment correctiu, fins a 3 punts

·

Seguiment del compliment del manteniment preventiu i correctiu, gestió dels actius,
base de dades complerta (equips, materials, vàlvules, eines,..) i seguretat: gestió de
permisos i procediments de seguretat per la realització de les feines, fins a 2 punts
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Justificació dels criteris de judici de valor:
En relació els criteris d’adjudicació d’apreciació subjectiva, en el contracte es posa en
context la importància de garantir la qualitat de la prestació del serveis de manteniment .
En aquest sentit, es proposa mantenir com a criteri d’adjudicació la presentació d’una
memòria tècnica i descriptiva de la implementació del servei així com un programa de
gestió del manteniment per ordinador.
El licitador presentarà una proposta organitzativa del servei tenint en compte els mínims
exigits al plec de prescripcions tècniques amb la finalitat de millorar l’eficiència en el
treball, l’eficàcia, les periodicitats i la qualitat del servei a prestar. Aquesta memòria
tècnica regeix les condicions bàsiques i essencials en la planificació, organització i gestió
de les tasques assignades.
Tots els criteris d’adjudicació de judici de valor establerts valoren aspectes qualitatius del
servei, d’acord amb el que preveu l’art 145.2.1º de la LCSP, i l’aplicació de més d’un
criteri en aquest contracte queda justificada en els supòsits previstos en l’art 145.3 b) i g)
de la LCSP.

B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 60 punts
Lot 1:
B.1.- Oferta econòmica de la part fixa: fins a 44 punts.
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al
segon decimal:

punts de l’oferta i
punts del criteri preu
preu de l’oferta i
preu de la millor oferta
import de licitació

El preu de la oferta no podrà sobrepassar el preu base de licitació establert en:
2.233.824,00 €
B.2- Percentatge de descompte sobre els preus ITEC : fins a 10 punts
Es valora amb un total de 10 punts l’oferta que presenti el major percentatge de descompte
en els preus ITEC per dur a terme les reparacions i reformes dels apartat 3.3 i 3.4 del plec
de prescripcions tècniques. S’assignarà la màxima puntuació (10) al licitador que ofereixi el
major percentatge de descompte i els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran
aplicant la següent fórmula:
Puntuació (% descompte preu ITEC) = (% de la oferta considerada / % més elevat de totes
les ofertes ) * 10
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B.3.- Estudis per a la millora de l’eficiència energètica: puntuació fins a 4 punts
Les empreses licitadores hauran d’indicar si ofereixen o no la realització d’estudis per a la
millora de l’eficiència energètica.
Es valorarà la realització d’estudis per reduir els consums energètics mantenint sempre els
nivells òptims dels llocs de treball. La realització d’aquests estudis correrà a càrrec de
l’empresa contractista.
Els estudis es valoraran fins a un màxim de 4 punts. Tot i que s’admetran estudis que proposi
l’empresa adjudicatària que siguin d’interès per la reducció de consums i millora de l’eficiència
energètica diferents als que es detallen a continuació, únicament seran objecte de valoració els
següents:
· 1r estudi: Estudi de reducció de consums del sistema de climatització (2 punts). Si es
presenta compromís de fer aquest estudi s’atorgaran 2 punts. Si no es presenta el
compromís, s’atorgaran 0 punts. L’estudi s’haurà de presentar 3 mesos després de la
data d’inici del contracte.
·

2n estudi: estudi lumínic i propostes de reducció de consums (2 punts). Si es presenta
compromís de fer aquest estudi s’atorgaran 2 punts. Si no es presenta el compromís
s’atorgaran 0 punts. L’estudi s’haurà de presentar 3 mesos després de la data d’inici
del contracte.

El contingut mínim d’aquests estudis haurà de ser el següent:
- Informació pràctica i comprensible del consum d’energia de l’edifici
- Propostes de mesures per aconseguir estalvi energètic
- Propostes per aconseguir un edifici amb despesa zero
- Millores en la contractació energètica
- Anàlisi dels “consums fantasmes”
- Control d’energia reactiva
En el cas que el licitador opti el compromís de realitzar un o els dos estudis previstos en aquest
criteri, aquesta obligació quedarà elevada a condició especial d’execució del contracte d’acord
amb l’apartat J.
B.4.- Vehicles elèctrics, fins a 2 punts.
Es puntuarà que els vehicles que facin servir els operaris del servei de manteniment de les
instal·lacions municipals sigui 100% elèctrica.
S’atorgarà 0,5 punts per cada vehicle elèctric que s’adscrigui al servei, fins a un màxim de 2
punts.
Per a l’aplicació de la puntuació prevista en aquest apartat caldrà l’aportació de la
documentació acreditativa de la titularitat i característiques dels vehicles que queden adscrits a
l’execució del present contracte.
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Lot 2:
B.1.- Oferta econòmica de la part fixa: fins a 46 punts.
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al
segon decimal:

punts de l’oferta i
punts del criteri preu
preu de l’oferta i
preu de la millor oferta
import de licitació

El preu de la oferta no podrà sobrepassar el preu base de licitació establert en:197.999,97 €
B.2- Percentatge de descompte sobre els preus ITEC : fins a 10 punts
Es valora amb un total de 10 punts l’oferta que presenti el major percentatge de descompte
en els preus ITEC per dur a terme les reparacions i reformes dels apartat 3.3 i 3.4 del plec
de prescripcions tècniques. S’assignarà la màxima puntuació (10) al licitador que ofereixi el
major percentatge de descompte i els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran
aplicant la següent fórmula:
Puntuació (% descompte preu ITEC) = (% de la oferta considerada / % més elevat de totes
les ofertes ) * 10

B.3.- Estudis per a la millora de l’eficiència energètica: puntuació fins a 4 punts
Les empreses licitadores hauran d’indicar si ofereixen o no la realització d’estudis per a la
millora de l’eficiència energètica.
Es valorarà la realització d’estudis per reduir els consums energètics mantenint sempre els
nivells òptims dels llocs de treball. La realització d’aquests estudis correrà a càrrec de
l’empresa contractista.
Els estudis es valoraran fins a un màxim de 4 punts. Tot i que s’admetran estudis que proposi
l’empresa adjudicatària que siguin d’interès per la reducció de consums i millora de l’eficiència
energètica diferents als que es detallen a continuació, únicament seran objecte de valoració els
següents:
· 1r estudi: Estudi de reducció de consums del sistema de climatització (2 punts). Si es
presenta compromís de fer aquest estudi s’atorgaran 2 punts. Si no es presenta el
compromís, s’atorgaran 0 punts. L’estudi s’haurà de presentar 3 mesos després de la
data d’inici del contracte.
·

2n estudi: estudi lumínic i propostes de reducció de consums (2 punts). Si es presenta
compromís de fer aquest estudi s’atorgaran 2 punts. Si no es presenta el compromís
s’atorgaran 0 punts. L’estudi s’haurà de presentar 3 mesos després de la data d’inici
del contracte.

El contingut mínim d’aquests estudis haurà de ser el següent:
- Informació pràctica i comprensible del consum d’energia de l’edifici
- Propostes de mesures per aconseguir estalvi energètic
- Propostes per aconseguir un edifici amb despesa zero
- Millores en la contractació energètica
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- Anàlisi dels “consums fantasmes”
- Control d’energia reactiva
En el cas que el licitador opti el compromís de realitzar un o els dos estudis previstos en aquest
criteri, aquesta obligació quedarà elevada a condició especial d’execució del contracte d’acord
amb l’apartat J.

Lot 3:
B.1.- Oferta econòmica de la part fixa: fins a 46 punts.
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al
segon decimal:

punts de l’oferta i
punts del criteri preu
preu de l’oferta i
preu de la millor oferta
import de licitació

El preu de la oferta no podrà sobrepassar el preu base de licitació establert en:437.438,19 €

B.2- Percentatge de descompte sobre els preus ITEC : fins a 10 punts
Es valora amb un total de 10 punts l’oferta que presenti el major percentatge de descompte
en els preus ITEC per dur a terme les reparació i reformes dels apartat 3.3 i 3.4 del plec de
prescripcions tècniques. S’assignarà la màxima puntuació (10) al licitador que ofereixi el
major percentatge de descompte i els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran
aplicant la següent fórmula:
Puntuació (% descompte preu ITEC) = (% de la oferta considerada / % més elevat de totes
les ofertes ) * 10
B.3.- Estudis per a la millora de l’eficiència energètica: puntuació fins a 4 punts
Les empreses licitadores hauran d’indicar si ofereixen o no la realització d’estudis per a la
millora de l’eficiència energètica.
Es valorarà la realització d’estudis per reduir els consums energètics mantenint sempre els
nivells òptims dels llocs de treball. La realització d’aquests estudis correrà a càrrec de
l’empresa contractista.
Els estudis es valoraran fins a un màxim de 4 punts. Tot i que s’admetran estudis que proposi
l’empresa adjudicatària que siguin d’interès per la reducció de consums i millora de l’eficiència
energètica diferents als que es detallen a continuació, únicament seran objecte de valoració els
següents:
· 1r estudi: Estudi de reducció de consums del sistema de climatització (2 punts). Si es
presenta compromís de fer aquest estudi s’atorgaran 2 punts. Si no es presenta el
compromís, s’atorgaran 0 punts. L’estudi s’haurà de presentar 3 mesos després de la
data d’inici del contracte.
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·

2n estudi: estudi lumínic i propostes de reducció de consums (2 punts). Si es presenta
compromís de fer aquest estudi s’atorgaran 2 punts. Si no es presenta el compromís
s’atorgaran 0 punts. L’estudi s’haurà de presentar 3 mesos després de la data d’inici
del contracte.

El contingut mínim d’aquests estudis haurà de ser el següent:
- Informació pràctica i comprensible del consum d’energia de l’edifici
- Propostes de mesures per aconseguir estalvi energètic
- Propostes per aconseguir un edifici amb despesa zero
- Millores en la contractació energètica
- Anàlisi dels “consums fantasmes”
- Control d’energia reactiva
En el cas que el licitador opti el compromís de realitzar un o els dos estudis previstos en aquest
criteri, aquesta obligació quedarà elevada a condició especial d’execució del contracte d’acord
amb l’apartat J.

Lot 4:
B.1.- Oferta econòmica: fins a 57 punts.
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al
segon decimal:

punts de l’oferta i
punts del criteri preu
preu de l’oferta i
preu de la millor oferta
import de licitació

El preu de la oferta no podrà sobrepassar el preu base de licitació establert en: 33.858,00 €
B.2.- Vehicles elèctrics, fins a 3 punts.
Es puntuarà que tota la flota de vehicles que es facin servir els operaris del servei de
manteniment de les instal·lacions municipals sigui 100% elèctrica.
· Si no es disposa de vehicles : 0 punts.
· Si es disposa d’algun vehicle elèctric: 3 punts.
Per a l’aplicació de la puntuació prevista en aquest apartat caldrà l’aportació de la
documentació acreditativa de la titularitat i característiques dels vehicles que queden adscrits a
l’execució del present contracte.

Justificació dels criteris quantificables de forma automàtica.
Pel que fa als criteris d’adjudicació d’apreciació objectiva, s’han fixat criteris econòmics i
criteris de qualitat, que pretenen, juntament amb els criteris de qualitat de judici de valor,
aconseguir la millor relació qualitat-preu en aquest contracte. D’aquesta manera, en els
diferents lots la oferta econòmica té un pes d’un 54%, 56 i 57 % en el global de la
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puntuació, deixant la puntuació restant (siguin de judici de valor o quantificables) per
valorar la qualitat del servei.
En relació al criteri del preu esta dividit en dos criteris, el criteri del preu que avalua la part
fixa del contracte, que és un preu a tant alçat; i la part variable del contracte referent al
descompte que s’aplicarà sobre els preus unitaris del material previstos a la base de
dades ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), en tractar-se de
preus que es van actualitzant periòdicament.
En relació a la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta de la part fixa, la fórmula
està pensada per establir-se en licitacions on les característiques del contracte permeten
la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol incentivar de forma
relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la màxima
puntuació a la millor oferta i estableix que la diferència de punts atorgats a dues ofertes és
proporcional a la diferència de les seves baixes.
Per exemple, si una oferta iguala l’import de licitació, tindrà una penalització en % de
punts igual al percentatge de baixa de la millor oferta respecte el preu de licitació.
La fórmula està prevista al següent enllaç de la Diputació de Girona amb el nom de
“Lineal equilibrada”: http://www.ddgi.cat/iplecs/faces/banc-formules/index.xhtml
En relació als criteris de qualitat, l’execució d’aquest contracte té un impacte significatiu
en el medi ambient, ja sigui en l’emissió de CO2 a l’atmosfera per l’ús de vehicles dels
operaris que es desplacen entre els diferents edificis a mantenir (com és el cas del lot 1 i
4) o ja sigui perquè el bon manteniment de les instal·lacions repercuteix en un estalvi
energètic.
D’aquesta manera s’ha valorat d’una banda l’ús de vehicles elèctrics en els lots 1 i 4, així
com la possibilitat que l’empresa que ofereixi el servei faci propostes d’estalvi per tal de
reduir la petjada de carboni, ja sigui a nivell de climatitzadors com de la il·luminació
interior de l’edifici.
L’elaboració de propostes d’estalvi energètic és considera un criteri important a fi de
garantir l’estalvi en la partida de consums energètics. Es tracta d’un estalvi indirecte, que
si bé no afecta directament a aquest contracte, produeix un benefici al pressupost de
l’Ajuntament.
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Per a l’apreciació d’ofertes desproporcionades o temeràries es tindrà en compte l’oferta
considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu.
Els criteris objectius en funció dels quals es considerarà com a desproporcionada o amb
valors anormals, derivaran de la relació entre magnituds obtingudes de les variables
següents i que es calcularan en relació als criteris d’adjudicació que no són preu:
1. La mitjana aritmètica de la puntuació global obtinguda per les empreses licitadores.
2. Desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores
respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir,
sense tenir en compte el signe més o menys.
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Podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, quan la puntuació
obtinguda estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3 i que, al
mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) estigui també per sota de la mitjana de les
ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores en relació els paràmetres
objectius previstos en els següents supòsits:
a) Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25
unitats percentuals.
b) Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l'altra oferta.
c) Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, s'exclourà per al còmput
d'aquesta mitjana l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la
baixa superior a 25 unitats percentuals.
d) Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 5 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre
elles existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 5 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a
tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En aquest cas, la Mesa requerirà al/s licitador/s a fi que durant el termini màxim de cinc dies
presenti les justificacions i documents que siguin pertinents.
Un cop rebuda la documentació la Mesa procedirà a verificar la composició de l’oferta per tal
de comprovar la seva viabilitat, en els termes que estableix el precepte reglamentari i l’art.
149 de la LCSP.
J. Condicions especials d’execució
1.- Condició social, mediambiental, econòmica o d’innovació, d’acord amb l’art 202 de la LCSP:
Es considera procedent aplicar una condició de tipus social i/o d’ocupació, la qual consistirà a
que l’empresa contractista, en els primers deu dies posteriors a la data de formalització del
contracte, haurà de presentar un Pla d’igualtat entre homes i dones que serà d’aplicació a les
persones que executin el contracte i, en el cas que no hi estigui legalment obligada a
l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables en relació amb les persones
treballadores que participaran en l’execució del contracte.
La justificació de perquè s’estableix aquesta condició especial en relació amb l’execució del
contracte és per tal d’assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit
laboral, eliminar estereotips i fomentar una igualtat efectiva i real entre dones i homes, en un
sector en què predomina la presència d’homes en els perfils professionals indicats en el plec de
prescripcions tècniques. I d’altra banda, es vol donar compliment al III Pla d’Igualtat per la
ciutadania de Sant cugat per al període 2018-2021.
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2.- En els lots 1, 2 i 3 també s’aplica una condició especial d’execució relativa al compliment del
criteri d’adjudicació de realització d’estudis per a la millora de l’eficiència energètica: en el
supòsit que l’empresa adjudicatària del contracte hagués ofert un o els dos estudis que es
preveuen en els lots 1, 2 i 3, la obligació de realitzar els estudis en el temps i forma que preveu
el criteri d’adjudicació, quedarà elevada a condició especial d’execució i el seu incompliment
comportarà l’aplicació de penalitats que seran proporcionals a la gravetat de l’incompliment, on
la quantia de cada una d’elles no podrà ser superior al 10% del preu del contracte (IVA exclòs)
ni el total de les mateixes superar el 50% del preu del contracte, d’acord amb l’art 192.1 LCSP.
K. Modificació del contracte prevista
Descripció: Es preveuen els següents supòsits de modificació de contracte, per a tots els lots:
1) En el cas que s’incorporin noves instal·lacions als edificis municipals ja existents, així
com també en el cas de reducció o eliminació d’unitats a mantenir (entenent com a
instal·lacions aquelles que es detallen a l’Annex 1 del Plec de prescripcions tècniques).
es modificarà el contracte, ampliant o reduint l’import del preu del contracte en la part
proporcional, d’acord amb la valoració econòmica feta per l’Ajuntament, resultant
d’aplicar al preu del present contracte la baixa econòmica oferta pel contractista.
Aquestes modificacions seran obligatòries per al contractista, sense que tingui dret, en
cas de supressió o reducció d’unitats o elements d’instal·lacions, a reclamar cap
indemnització per aquesta causa.
2) En el cas de creació o obertura de nous espais o edificis municipals que comportin la
introducció de noves instal·lacions , així com també en el cas de tancament d’edificis
municipals, es modificarà el contracte, ampliant o reduint l’import del preu del contracte
en la part proporcional, d’acord amb la valoració econòmica feta per l’Ajuntament,
resultant d’aplicar al preu del present contracte la baixa econòmica oferta pel
contractista.
La previsió dels nous edificis que poden incorporar-se és la següent:
Lot 1.
CENTRE O DEPENDÈNCIA
Local per l’entitat de suport a la salut mental
Local per l’entitat de suport a malalties neurològiques
Espai Vita. Be Bussines
Nova biblioteca Central
Parc Aquàtic de Mirasol

Lot 4:
CENTRE O DEPENDÈNCIA
Instal·lació fotovoltaica a Escola de Música
Instal·lació fotovoltaica a Escola Catalunya
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Instal·lació fotovoltaica a Escola Collserola
Instal·lació fotovoltaica a Punt verd
Instal·lació fotovoltaica a Pavelló 3 de ZEM Rambla del
Celler

3) En el supòsit de modificació de la reglamentació del manteniment normatiu que
comporti un augment o reducció de les hores de servei.
Totes les modificacions previstes afectaran a les anualitats posteriors del contracte, ja sigui del
període inicial o de les pròrrogues.
L’import màxim previst pels ampliar el preu del contracte dels 3 anys de durada inicial és el
20% de l’import inicial segons s’estableix a continuació:

Lot

1
2
3
4

Tipologia edificis

Modificacions

Calefacció, climatització i energies renovables tèrmiques (biomassa,
geotèrmica)
OAMCC (teatre)
Manteniment integral edifici seu
Energia fotovoltaica

540.695,49 €
44.630,36 €
96.055,64 €
6.771,60 €

Subtotal

688.153,09 €

L. Cessió del contracte
Sí

No

M. Subcontractació
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. No s’estableixen
tasques crítiques no susceptibles de ser subcontractades.
Les empreses licitadores han d’indicar en la seva proposició la part que tenen intenció de
subcontractar. En aquest cas, caldrà que indiquin la intenció de subcontractar en el DEUC a
incloure en el sobre A i caldrà incloure un DEUC per a cada subcontractista proposat.
N. Tramitació i pagament de les factures:
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents:
N1. Els codis específics que identifiquen el contracte són:
LOT 1, 2, 3 i 4:
Centre gestor destinatari
Codi d’expedient AUPAC

Ajuntament de Sant Cugat
39470/2021
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N2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent:
LOT 1, 2 i 3:
En el cas de la part variable del contracte, la facturació es durà a terme una vegada feta la
reforma prevista en l’Annex 3, d’acord amb el pressupost presentat pel contractista de
conformitat amb els preus unitaris resultants d’aplicar el percentatge de descompte ofert als
preus de la base ITEC.
En el cas de la part fixa, la facturació es durà a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb
la part proporcional del preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reducció derivat
de l’oferta econòmica presentada.
LOT 4:
La facturació es durà a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb la part proporcional del
preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reducció derivat de l’oferta econòmica
presentada.

El pagament dels serveis efectuats es farà mensualment contra factura/es, prèviament
conformada/es d’acord amb el preu convingut.
N3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:
X Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades.
X

Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals:
Aportació de l’acta d’inspecció obligada per normativa.

N4. Òrgan encarregat de la validació de les factures:
Per tots els lots: Ajuntament de Sant Cugat amb CIF: P0820400J
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
O. Revisió de preus
Sí

No

P. Termini de garantia
Sí

No

Lot 1, 2 i 3: El termini de garantia del servei serà d’ 1 any a comptar des de la finalització del
contracte.
Lot 4: El termini de garantia del servei serà de 3 mesos a comptar des de la finalització del
contracte.
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Q. Programa de treball
No

Sí

D’acord amb el criteri d’adjudicació de judici de valors, en l’apartat de memòria tècnica i
descriptiva de la implementació del servei.
R. Existència de personal susceptible de subrogació d’acord amb el que regula l’article
130 LCSP i el conveni col·lectiu aplicable:
Sí
en els lots 1 i 3, Conveni col·lectiu de treball del Sector de la Indústria Sidermetal·lurgica
de la província de Barcelona 08002545011994.
No
S. Penalitats: Pel que fa a la demora en l’execució, d’acord amb l’article 193.3 de la LCSP.
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat M d’aquest quadre
de característiques, es podrà considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en
l’execució del contracte, be la imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte,
be la resolució o be la consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de
l’apartat 2 de l’article 71.
T. Cessió de dades al contractista
Sí
No

U. Responsable del contracte
Anna Mundet Albareda . tècnica de la Secció de manteniment d’Edificis Municipals

V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
Es proposa com a membres de la Mesa a:
Anna Mundet Albareda, Tècnica de manteniment d’edificis municipals
Carme Ferrer de Miquel, Cap de secció de manteniment d’edificis municipals
Àlex Bernal Torras, Cap de sala i manteniment de l’OAMCCSC
Tot i no ser personal funcionari de carrera ni laboral fix, atès que es tracta de personal
especialista en el manteniment dels edificis municipals i les seves instal·lacions i per tant,
coneixedores de la matèria. No hi ha a l’Ajuntament altre personal especialista que sigui
funcionari de carrera o laboral fix.

VI. Visita a les instal·lacions
Durant el període de presentació d’ofertes es realitzaran les visites a les instal·lacions objecte
del present contracte.
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El servei tècnic municipal fixarà uns dies i hores de visita que seran publicats al perfil del
contractant, amb temps suficient perquè les empreses licitadores puguin preparar les seves
ofertes.
Les empreses que hauran de confirmar la seva assistència a la visita concertada, al correu
electrònic que es facilitarà en el seu moment.

F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

F_GRPFIRMA_CAPS

Signat digitalment per:
Tècnica de la Secció de Manteniment
d'Edificis Municipals
Anna Mundet Albareda
18-11-2021 08:01

Signat digitalment per:
Cap de Secció de Manteniment d'Edificis
Municipals
Carme Ferrer De Miquel
18-11-2021 08:23

F_GRPFIRMA_CAPS2

F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES

Signat digitalment per:
Cap de Secció de Manteniment Urbà
Gerard Riba
18-11-2021 08:47

Signat digitalment per:
Director Àmbit de Gestió de Qualitat
Urbana i Mobilitat
Josep Maria Mompin
18-11-2021 08:48
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ANNEX
Informe tècnic de justificació del pressupost de licitació
De conformitat amb els articles 100, 101 i l’article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als
efectes de justificar el pressupost de licitació
Per obtenir el pressupost de la licitació s’ha tingut en compte les hores de servei necessàries
per dur a terme el manteniment de les instal·lacions de cada edifici, així com també el material.
Els costos de personal, segons categories d’oficial de primera, especialista, encarregat-da i
supervisor-a, s’han calculat segons s’especifica en el conveni col·lectiu de treball del Sector de
la Indústria Siderometal·lurgica de la província de Barcelona amb número de Codi:
08002545011994.
També s’ha tingut en compte el personal que actualment presta el servei susceptible de
subrogació.
La vigència d’aquest conveni és fins el proper dia 31 de desembre de 2021. En previsió de les
futures negociacions, en el càlcul del cost de personal s’ha estimat un increment d’un 10%, on
es s’ha tingut en compte l’increment salarial, prevenció de riscos, assegurances, vigilància de la
salut i prevenció de riscos així com possible absentisme.
Grup
professional
Any
1
2

Salari brut

SS (33,5%)

Total cost
empresa

28.804,44 €
26.992,42 €

2021
9.649,49 €
9.042,46 €

38.453,93 €
36.034,88 €

Increment 10%
2022
42.299,32 €
39.638,37 €

3
4
5
6
7

24.901,24 €
23.924,74 €
23.501,84 €
22.368,92 €
22.117,62 €

8.341,92 €
8.014,79 €
7.873,12 €
7.493,59 €
7.409,40 €

33.243,16 €
31.939,53 €
31.374,96 €
29.862,51 €
29.527,02 €

36.567,47 €
35.133,48 €
34.512,45 €
32.848,76 €
32.479,72 €

Segons s’especifica en el conveni de la industria siderometal·lúrgica, a la seva disposició final,
la jornada màxima de presència serà de 1.750 hores anuals.
A continuació es detallen les estructures de costos previstes per realitzar el servei de
manteniment de les instal·lacions per cada lot.
En el cas del lot 1 hi ha el següent personal a subrogar:

Lot
1
1
1

CATEGORIA
oficial 1r operari
oficial 1r operari
encarregat

DEDICACIÓ
SALARI
h/setmana
ANTIGUITAT Salari brut
plus
BRUT
(%)
100%
01/04/2003
22.599,92 €
22.599,92 €
100%
20/09/1999
26.920,81 €
26.920,81 €
100%
24/05/2006
24.153,92 €
2.750,00 €
26.903,92 €
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I en el cas del lot 4 :

Lot
4

CATEGORIA
oficial 1r operari

DEDICACIÓ
SALARI
h/setmana
ANTIGUITAT Salari brut
plus
BRUT
(%)
100%
01/10/2018
23.051,84 €
720,00 €
23.771,84 €

LOT 1: PART FIXA
Costos mà d'obra
Salari brut anual del gestor de contracte
Salari brut anual de l’encarregat
Salari brut anual del suport administratiu
Salari brut anual dels Operaris Conducció

Salari brut anual del Operaris Especialistes
(mecànics, frigoristes)
Subcontractes
Hores extres (Festius, Diumenges)+Servei
24h
Vehicles+Kilometratges+Dietes
Eines, EPI, Uniformes, Fungibles
Gestió Manteniment amb Ordinador
(GMAO) + Comunicacions BMS
Formació
Material manteniment preventiu i correctiu

Cost
42.299,32 €
39.508,41 €
34.512,45 €
34.512,45 €
34.512,45 €
34.512,45 €
34.512,45 €

% o hores
20%
100%
50%
100%
100%
100%
100%

TOTAL
8.459,86 €
39.508,41 €
17.256,23 €
34.512,45 €
34.512,45 €
34.512,45 €
34.512,45 €

32.848,76 €
272.500,00 €

40%
100%

13.139,50 €
272.500,00 €

19,5
1000
750

200,00

3.900,00 €
1.000,00 €
750,00 €

58.200,00 €
216.413,80 €

1%

58.200,00 €
2.164,14 €

53.081,63 €

100%

53.081,63 €

TOTAL COSTOS
DIRECTES
COSTOS
INDIRECTES
D.G.
B. I.

608.009,57 €

13%
6%
Total net
Amortització
obres
realitzades
anteriorment

79.041,24 €
36.480,57 €
723.531,38 €

TOTAL FIXA
total iva
inclòs

744.608,00 €

21.076,62 €

900.975,68 €
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En l’apartat de material subcontractat s’ha tingut en compte el manteniment normatiu,
que obliga la llei a passar inspecció.
num instal·lacions
€/unitat
subtotal
Refredadores: revisions fabricant
82
2.000,00 €
164.000,00 €
IPE calderes
43
500,00 €
21.500,00 €
IPE climatitzadors
39
1.000,00 €
39.000,00 €
IPIC calderes o climatitzadors
24
2.000,00 €
48.000,00 €
total subcontractats
272.500,00 €

Pel que fa al material que s’ha tingut en compte:
Bombes
Actuadors valvula mesclador
Corretges
Filtres
Petit material (vàlvuleria, purgadors, vàlvules de seguretat,
olis , filtres osmosis, .…)
Material correctiu
Total material

PART VARIABLE
Costos mà d'obra
Salari brut anual del gestor de contracte
Salari brut anual de l’encarregat
Salari brut anual del suport administratiu
Salari brut anual dels Operaris Conducció

Salari brut anual del Operaris Especialistes
(mecànics, frigoristes)
Subcontractes
Hores extres (Festius, Diumenges)+Servei
24h
Vehicles+Kilometratges+Dietes
Eines, EPI, Uniformes, Fungibles
Gestió Manteniment amb Ordinador (GMAO)
+ Comunicacions BMS
Formació
Material manteniment preventiu i correctiu
Reformes de les instal·lacions

1.950,00 €
1.368,00 €
175,00 €
1.309,58 €
1.000,00 €
53.081,63 €
58.884,21 €

Cost
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

% o hores
20%
100%
50%
100%
100%
100%
100%

TOTAL
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

- €
- €

40%
100%

- €
- €

200,00

- €
- €
- €

- €

1%

- €
- €

394.666,76 €

100%
100%

- €
394.666,76 €

TOTAL COSTOS
DIRECTES
COSTOS
INDIRECTES

394.666,76 €
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D.G.
B. I.

LOT 2: PART FIXA
Costos mà d'obra
Salari brut anual del gestor de contracte
Salari brut anual de l’encarregat
Salari brut anual del suport administratiu
Salari brut anual dels Operaris Conducció
Salari brut anual del Operaris Especialistes
(mecànics, frigoristes)
Subcontractes
Hores extres (Festius, Diumenges)+Servei
24h
Vehicles+Kilometratges+Dietes
Eines, EPI, Uniformes, Fungibles
Gestió Manteniment amb Ordinador
(GMAO) + Comunicacions
Formació
Material manteniment preventiu i correctiu

13%
6%
Total net
total iva
inclòs

51.306,68 €
23.680,01 €
469.653,45 €

Cost
42.299,32 €
39.638,37 €
34.512,45 €
34.512,45 €
34.512,45 €

% o hores
4%
0%
1%
40%
40%

TOTAL
1.586,22 €
- €
431,41 €
13.804,98 €
13.804,98 €

32.848,76 €
4.500,00 €

3%

985,46 €
4.500,00 €

19,50 €
100,00 €
150,00 €

0
3

- €
100,00 €
450,00 €

3.000,00 €
30.613,05 €

1%

3.000,00 €
306,13 €

16.493,00 €

100%

16.493,00 €

TOTAL COSTOS
DIRECTES
COSTOS
INDIRECTES
D.G.
B. I.

Pel que fa a l’apartat de subcontracte:
Refredadores: revisions fabricant
IPE
IPIC
total subcontractats

1
1
1

568.280,67 €

55.462,18 €

13%
6%
Total net
total iva
inclòs

3.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €

7.210,08 €
3.327,73 €
65.999,99 €
79.859,99 €

3.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
4.500,00 €
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I el material pel manteniment preventiu i correctiu:
Material
Bombes
Actuadors valvula mesclador
Corretges
Filtres
Petit material (vàlvuleria, purgadors, vàlvules de seguretat,
olis , filtres osmosis, .…)
Material amb garantia total
Total material

PART VARIABLE
Costos mà d'obra
Salari brut anual del gestor de contracte
Salari brut anual de l’encarregat
Salari brut anual del suport administratiu
Salari brut anual dels Operaris Conducció
Salari brut anual del Operaris Especialistes
(mecànics, frigoristes)
Subcontractes
Hores extres (Festius, Diumenges)+Servei
24h
Vehicles+Kilometratges+Dietes
Eines, EPI, Uniformes, Fungibles
Gestió Manteniment amb Ordinador
(GMAO) + Comunicacions
Formació
Reformes de les instal·lacions

1.950,00 €
1.368,00 €
175,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
10.000,00 €
16.493,00 €

Cost
- €
- €
- €
- €
- €

% o hores
4%
0%
1%
40%
40%

TOTAL
- €
- €
- €
- €
- €

- €
- €

3%

- €
- €

- €
- €
- €

0
3

- €
- €
- €

- €
- €

1%

- €

21.136,01 €

100%

21.136,01 €

TOTAL COSTOS
DIRECTES
COSTOS
INDIRECTES
D.G.
B. I.

21.136,01 €

13%
6%
Total net
total iva inclòs

2.747,68 €
1.268,16 €
25.151,85 €
30.433,74 €
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LOT 3:
PART FIXA
Costos mà d'obra
Salari brut anual del gestor de contracte
Salari brut anual de l’encarregat
Salari brut anual del suport administratiu
Salari brut anual dels Operaris Conducció
Salari brut anual del Operaris Especialistes
(mecànics, frigoristes)
Subcontractes
Hores extres (Festius, Diumenges)+Servei 24h
Vehicles+Kilometratges+Dietes
Eines, EPI, Uniformes, Fungibles
Gestió Manteniment amb Ordinador (GMAO) +
Comunicacions
Formació
Material manteniment preventiu i correctiu

Cost
42.299,32 €
39.638,37 €
34.512,45 €
34.512,45 €
34.908,95 €

% o hores
4%
0%
10%
100%
100%

TOTAL
1.586,22 €
- €
3.451,25 €
34.512,45 €
34.908,95 €

32.848,76 €
7.000,00 €
19,50 €
150,00 €
300,00 €

16%
20
-

5.255,80 €
7.000,00 €
390,03 €
150,00 €
300,00 €

23.289,81 €
218.720,30 €
9.500,00 €

1%
-

23.289,81 €
2.187,20 €
9.500,00 €

TOTAL COSTOS
DIRECTES
COSTOS
INDIRECTES
D.G.
B. I.

Manteniments subcontractats
Refredadores: inspecció + revisions fabricant.
Sai: 1 revisió / any (2 equips)
MT/ CT: 1 revisió /any + inspecció
Grup electrogen: 1 revisió/any + inspecció
total subcontractats

Material
Bombes
Actuadors valvula mesclador
Corretges
Filtres
Petit material (vàlvuleria, purgadors, vàlvules de
seguretat, olis , filtres osmosis, .…)
Material correctiu

122.531,71 €

13%
6%
Total net
total iva
inclòs

15.929,12 €
7.351,90 €
145.812,73 €
176.433,40 €

3.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
7.000,00 €

1.950,00 €
1.368,00 €
175,00 €
1.309,58 €
697,42 €
- €

33/38

Pantalla visualització temperatura i humitat
Manteniment desigo
Programa desigo
GMAO

PART VARIABLE
Costos mà d'obra
Salari brut anual del gestor de contracte
Salari brut anual de l’encarregat
Salari brut anual del suport administratiu
Salari brut anual dels Operaris Conducció
Salari brut anual del Operaris Especialistes
(mecànics, frigoristes)
Subcontractes
Hores extres (Festius, Diumenges)+Servei
24h
Vehicles+Kilometratges+Dietes
Eines, EPI, Uniformes, Fungibles
Gestió Manteniment amb Ordinador (GMAO)
+ Comunicacions
Formació
Reforma instal·lacions o millores

4.000,00 €
4.806,03 €
13.483,78 €
5.000,00 €

Cost
- €
- €
- €
- €
- €

% o hores
4%
0%
10%
100%
100%

TOTAL
- €
- €
- €
- €
- €

- €
encarregat

16%
-

- €
encarregat

- €

20
-

- €
- €
- €

- €
36.000,00 €

1%
-

- €
- €
36.000,00 €

TOTAL COSTOS
DIRECTES
COSTOS
INDIRECTES
D.G.
B. I.

36.000,00 €

13%
6%
Total net
total iva
inclòs

4.680,00 €
2.160,00 €
42.840,00 €
51.836,40 €

34/38

LOT 4:
Edifici

Operaris
assignats

Hores totals

Preu unitari

Cost Manteniment visita

Manteniment preventiu
Neteja mòduls
Manteniment operatiu

2
1
on line

8
2
control diari

28,40 €
34,00 €

227,20 €
68,00 €

2
1
-

454,40 €
68,00 €
300,00 €

822,40 €

Manteniment preventiu
Neteja mòduls
Manteniment operatiu
Lloguer elevador

2
1
on line
-

10
8
control diari
1 dia lloguer

284,00 €
272,00 €

2
1
2

568,00 €
272,00 €
300,00 €
800,00 €

1.940,00 €

Manteniment preventiu
Neteja mòduls
Manteniment operatiu

2
1

1
1
control mensual

28,40 €
34,00 €

2
1
-

56,80 €
34,00 €
20,00 €

110,80 €

Manteniment preventiu
Neteja mòduls
Manteniment operatiu
Lloguer elevador
Manteniment bateries
Manteniment generador

3
1
on line
1
1

8
2
control mensual
1 dia lloguer
4
6

227,20 €
68,00 €

2
1
2
2
3

454,40 €
68,00 €
300,00 €
800,00 €
227,20 €
511,20 €

2.360,80 €

Manteniment preventiu
Neteja mòduls
Manteniment operatiu

2
1
on line

8
2
control diari

Manteniment preventiu

2

8

Tasques a realitzar

AJUNTAMENT

Pergola Ramon
Barnils

Fanals

Espai eco - Pere
Grau

AMBITECA

Escola Turo de Can

-

28,40 €
34,00 €

-

400,00 €
28,40 €
34,00 €

-

28,40 €
34,00 €

-

-

Visites /
netejes

Cost anuals

Subtotal

28,40 €
28,40 €

400,00 €
113,60 €
170,40 €

28,40 €
34,00 €

227,20 €
68,00 €

2
1
-

454,40 €
68,00 €
300,00 €

822,40 €

227,20 €

2

454,40 €

822,40 €

-

28,40 €
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Mates

Escola Catalunya

Escola Pins del
Vallès

Escola Olivera

PAV3
Chess setup +
integridy

Neteja mòduls
Manteniment operatiu

1
on line

2
control diari

Manteniment preventiu
Neteja mòduls
Manteniment operatiu
Lloguer elevador

2
1
on line
-

6
2
control diari
1 dia lloguer

Manteniment preventiu
Neteja mòduls
Manteniment operatiu

2
1
on line

8
2
control diari

Manteniment preventiu
Neteja mòduls
Manteniment operatiu

2
1
on line

8
2
control diari

Manteniment preventiu
Neteja mòduls
Manteniment operatiu

2
1
on line

12
8
control diari

34,00 €
28,40 €
34,00 €
-

1
-

68,00 €
300,00 €

170,40 €
68,00 €

2
1
2

340,80 €
68,00 €
300,00 €
800,00 €

1.508,80 €

227,20 €
68,00 €

2
1
-

454,40 €
68,00 €
300,00 €

822,40 €

227,20 €
68,00 €

2
1
-

454,40 €
68,00 €
300,00 €

822,40 €

340,80 €
272,00 €

2
1
-

681,60 €
272,00 €
300,00 €

1.253,60 €

400,00 €
28,40 €
34,00 €

-

28,40 €
34,00 €

-

28,40 €
34,00 €

-

68,00 €
-

-
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Valor estimat del contracte
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, el següent:

Lot

Tipologia edificis

1

Calefacció, climatització i
energies renovables
tèrmiques (biomassa,
geotèrmica)

juliol a
desembre
2022

2023

2024

gener a juny
2025

Import anual

Import anual

Import anual

Import anual

Modificacions

1r prorroga

2n prorroga

Subtotal VEC

Iva

Total per lot

7.414.737,49 €

450.579,58 €

901.159,15 €

901.159,15 €

450.579,57 €

540.695,49 €

1.441.854,64 €

1.441.854,64 €

6.127.882,22 €

1.286.855,27 €

37.191,97 €

74.383,94 €

74.383,94 €

37.191,97 €

44.630,36 €

119.014,30 €

119.014,30 €

505.810,78 €

106.220,26 €

612.031,04 €

3

Edifici Teatre auditori
Manteniment integral
edifici seu

80.046,37 €

160.092,73 €

160.092,73 €

80.046,36 €

96.055,64 €

256.148,37 €

256.148,37 €

1.088.630,57 €

228.612,42 €

1.317.242,99 €

4

Energia fotovoltaica

5.643,00 €

11.286,00 €

11.286,00 €

5.643,00 €

6.771,60 €

18.057,60 €

18.057,60 €

76.744,80 €

16.116,41 €

92.861,21 €

573.460,92 €

1.146.921,82 €

1.146.921,82 €

573.460,90 €

688.153,09 €

1.835.074,91 €

1.835.074,91 €

7.799.068,37 €

1.637.804,36 €

9.436.872,73 €

2

Subtotal
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Pressupost anual màxim estimatiu
El pressupost amb càrrec al qual s’aniran aplicant els diferents preus unitaris s’ha determinat
en funció de les hores de servei que ens ha oferta les empreses que han ofert el servei de
manteniment de les instal·lacions , incrementant el servei pels nous edificis que s’han anat
donant d’alta.
El pressupost anual quedaria:
Pressupost base de licitació (sense IVA)

3.440.765,46 €

Possible pròrroga
Possibles modificacions
Total valor estimat del contracte

3.670.149,82 €
688.153,09 €
7.799.068,37 €
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