Àrea de Serveis Generals
Contractació i Compres
c/Sant Josep 7, 2a planta - 08401 Granollers 938426628

ANUNCI
Exp. núm.: 2020/034 (119/2020/48)
En sessió celebrada per la Junta de Govern Local del dia 26 de maig de 2020, s’aprovà el
contracte mixt de serveis de manteniment de les instal·lacions de calefacció, climatització,
gas i aigua calenta dels equipament municipals a Granollers Lot 1 i Lot 2, i els plecs de
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que han de regir la tramitació
d’aquest expedient licitatori, mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada i tramitació ordinària, així com s’acordà convocar la licitació de forma
simultània, d’acord amb allò previst als articles 17, 18, 19, 22, 135 i 156 de la Llei 9/2017 de 9 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) d’acord amb les següents condicions:

Lot 1: conservació i manteniment preventiu i correctiu del conjunt d’instal·lacions de
climatització, calefacció, gas i ACS dels equipaments municipals de les següents entitats
adscrites :
Ens

CIF

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

P0809500B

GRANOLLERS MERCAT, EPE

Q0801347F

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU

P5809506H

GRANOLLERS PROMOCIONS, SA

A59145250

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO

Q0801565C

Lot 2: conservació i manteniment preventiu i correctiu del conjunt d’instal·lacions de
climatització, calefacció, gas i ACS dels equipaments de
Ens
13065700257705040531 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Document signat electrnicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjanant el Codi Segur de Verificaci CSV:

1.-Objecte del contracte: Realització de les tasques de conservació i manteniment del conjunt
d'instal·lacions de climatització, calefacció, gas i ACS dels equipaments municipals de
Granollers, que es relacionen a l'annex 1 i annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques”

ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS, SL

CIF
B65237877

2.-CPV: és 50700000-2 (Serveis de reparació i manteniment d’equipament d’edificis)
3.-Pressupost base de licitació: el pressupost base de licitació és de 808.159,75 €, IVA inclòs,
amb el desglossament següent:
667.900,62 € de pressupost net
140.259,13 € en concepte d’IVA (21%).
El desglòs d’imports per lots es el següent:
LOT 1: Import màxim de 556.778,58 euros més 116.923,50 euros d’IVA (21%), que fa un total
de 673.702,08€.
LOT 2: Import màxim de 111.122,04 euros més 23.335,63 euros d’IVA (21%) , que fa un total
de 134.457,67 € ( 3 anys)
La despesa anirà amb càrrec a les partides pressupostàries i el desglòs d’imports per anualitats
es el següent:
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13065700257705040531 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Document signat electrnicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjanant el Codi Segur de Verificaci CSV:
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El valor estimat del contracte és de 1.083.457,26, amb el detall següent:
LOT

Període executiu
20% modificació
01/10/2020 a
s/periode executiu
30/09/2023

1

556.778,58 €

2

111.122,04 €

TOTAL

667.900,62 €

Pròrrogues

20% modificació
s/periode pròrrogues

111.355,72 € 185.592,86 €

37.118,57 €

890.845,73 €

37.040,68 €

22.224,41 €

192.611,54 €

133.580,12 € 222.633,54 €

59.342,98 €

1.083.457,26 €

22.224,41 €

VEC

4.-Garanties de la contractació: El licitador que presenti la millor oferta en relació qualitat-preu
haurà de constituir una garantia definitiva del 5% de l’import d'adjudicació (per cada LOT),
exclòs l’IVA , en el termini de 10 dies hàbils següents a comptar des del requeriment de l'òrgan
de contractació.
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Garantia complementaria: En cas d'adjudicació a un empresari quina proposició s'hagués
presumit inicialment com a oferta amb valor anormals o desproporcionats, s'exigirà una garantia
complementaria del 5% de l'import d'adjudicació (per a cada lot incurs en baixa temerària),
assolint una garantia total de un 10% de l'import d'adjudicació.
5.-Termini d’execució: La durada del contracte en període executiu serà de 36 mesos ( per
cada lot).
La durada dels contractes es podràn prorrogar anualment per acord de l’òrgan de contractació
per a 12 mesos més com a màxim. Atenent la previsió de l’article 29.2 LCSP, la pròrroga serà
obligatòria per a l’empresa si l’avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos
d’anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga corresponent.

7.- Presentació de pliques. Els licitadors presentaran els tres sobres virtuals per mitjans
electrònics a través del portal indicat en el plec de clàusules administratives. Les proposicions
que no es presentin per mitjans electrònics seran excloses.
La data límit per a la presentació de pliques:

14 d’agost de 2020 a les 14:00 hores

8.- Obertura de pliques: L'obertura dels sobres 1, 2 i 3 es farà a través de la plataforma
electrònica i no seran públiques, ja que s'utilitzen exclusivament mitjans electrònics fefaents que
acrediten el moment de l'obertura dels sobres i el secret de la informació.
9.- Criteris per a la valoració de les proposicions: Per a la valoració de les proposicions i la
determinació de la oferta amb millor relació qualitat-preu es tindrà en compte els criteris
d’adjudicació establerts en el Plec de clàusules administratives particulars.

13065700257705040531 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Document signat electrnicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjanant el Codi Segur de Verificaci CSV:

6.- Obtenció de documentació i informació: El plec de condicions administratives i tècniques
particulars d'aquesta contractació es podran aconseguir a través de la pàgina web de
l'Ajuntament: https://seuelectronica.granollers.cat on es determina el perfil del contractant, dins el
període de presentació de proposicions i a la plataforma de contractació pública electrònica
PIXELWARE

10.- Solvència econòmica i tècnica: Els licitadors podran acreditar la seva solvència acreditant
el compliment dels requisits específics indicats en el plec de clàusules administratives particulars
aprovat i publicat en el perfil del contractant.
11.- Condició essencial d'execució: Les establertes en la clàusula XI.2 del plec de clàusules
administratives particulars.
12.- Variants: No s’admeten.
13.- Publicacions: S’ha enviat a publicar el 13 de juliol de 2020 al DOUE amb la referència
2020-091634
14.- Model de proposició i documentació que cal presentar: Els licitadors hauran de
presentar la seva sol·licitud ajustada al model de proposició que consta en el Plec de condicions
aprovat.
La directora del Servei de Contractació i Compres

Granollers, 13/07/2020

