CONTR/2019/061

DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA DE LA LICITACIÓ
INFORME DE NECESSITAT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Servei de revisió i millores dels remuntadors del Grup Turisme i Muntanya de les estacions d’esquí de
La Molina, Vall de Núria, Espot Esquí i Port Ainé, segons la normativa UNE –EN 1709

1.- Naturalesa i extensió de les necessitats
1.1 Naturalesa de les necessitats
L’objecte de la licitació són els treballs, controls i assaigs previstos per al compliment de la normativa
europea UNE-EN 1709 “Requisitos de Seguridad de las instalaciones de transporte por cable
destinadas a persones – Examen previo a la puesta en Servicio, mantenimiento y controles en
explotación”, l’ordre de data 9 d’octubre de 1981 del DPTOP de la Generalitat de Catalunya del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 181 del 2 de desembre de 1981 així com els manuals
de manteniment de cada un dels constructors.

1.2. Extensió de les necessitats
a) Valor estimat i pressupost de licitació
Valor estimat
El valor estimat global de la licitació ascendeix a 225.690,00 €, abans d’IVA.
Pressupost de licitació
El pressupost de licitació global és el que es detalla a continuació:
Pressupost de licitació
IVA 21 %:
Total (IVA inclòs):

225.690,00.- €
47.394,90.- €
273.084,90.- €

Pressupost desglossat (costos directes, indirectes i altres) i per lots és el següent:
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

TSF4 Trampolí
TCB Alp 2500
TS6 Alabaus
TS6 Cap de Comella
Total remuntadors La Molina
Lot 5
TSF4 La Pala
Lot 6
TQ Finestrelles
Lot 7
TQ Santuari
Lot 8
TCB Coma del Clot
Total remuntadors Vall de Núria
Lot 10
TQ Clots II
Lot 11
TQ Colla
Lot 12
TS Roni
Total remuntadors Port Ainé
Total remuntadors TiM

-

73.800,00 €
12.880,00 €
8.700,00 €
8.400,00 €
103.780,00 €
67.150,00 €
6.000,00 €
6.360,00 €
16.400,00 €
95.910,00 €
3.500,00 €
4.500,00 €
18.000,00 €
26.000,00 €
225.690,00 €

Costos directes: 90% del valor de cada lot
Costos indirectes: 10% del valor de cada lot.
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b) Termini d’execució del contracte
El termini d’execució s’estableix en:
Lot 1
Lot 2

TSF4 Trampolí
TCB Alp 2500 (2a. Rev)

01/07/2019
01/10/2019

31/07/2019
15/10/2019

Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 10
Lot 11
Lot 12

TS6 Alabaus
TS6 Cap de Comella
TSF4 La Pala
TQ Finestrelles
TQ Santuari
TCB Coma del Clot
TQ Clots II
TQ Colla
TS Roni

01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019
04/11/2019
01/07/2019
01/07/2019
01/07/2019

19/07/2019
15/10/2019
04/10/2019
31/07/2019
31/07/2019
22/11/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019

Arribada la data de finalització de la seva vigència, el contracte no es podrà prorrogar.
2.- Idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-lo
L’ús habitual dels remuntadors que foment part de l’explotació de TiM així com l’obligatorietat
d’acomplir amb la normativa europea UNE-EN 1709 exigeix la revisió i millora dels mateixos, per tal
de garantir la seva seguretat i bon servei.
3.- Incorporació de condicions socials, mediambientals i d’innovació
No és d’aplicació.
4.- Justificació de l’elecció del procediment
Aquest contracte es licitarà mitjançant un procediment OBERT subjecte a regulació harmonitzada,
segons el descrit a l’article 21 i a l’article 156 i següents de la llei de contractes del sector públic de
9/2017.
5.- Criteris de solvència
En el marc del que disposa la LCSP i per tal d’assegurar els nivells de concurrència indicats en
l’apartat anterior, els criteris de solvència que seran d’aplicació en aquest procediment són els
següents:

5.1.- Criteris de solvència tècnica/professional
a) La solvència tècnica serà acreditada a través de la relació dels serveis realitzats en els
darrers 3 anys (d’igual o similar naturalesa de l’objecte del contracte: grans inspeccions
remuntadors), quin import anual acumulat l’any de major execució sigui igual o superior al
70% de l’anualitat mitja del contracte.
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació dels certificats de correcte execució o, a
manca d’aquests, per aquella documentació que, a criteri d’FGC, acrediti aquest compliment
(contractes, etc.)
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b) Adscriure, a l’execució del contracte, un equip de professionals integrat, com a mínim pels
professionals que s’indiquen a continuació, així com adscriure a l’execució els mitjans que es
detallen:










Responsable de manteniment amb més de 8 anys d’experiència en manteniment de
transport per cable (o treballs similars, sempre atenent a l’especialitat, complexitat i nivell
de seguretat que requereixen aquest tipus de treball). Acreditació de titulació i llistat de
treballs similars
Responsable de manteniment amb més de 5 anys d’experiència en grans inspeccions de
remuntadors(o treballs similars, sempre atenent a l’especialitat, complexitat i nivell de
seguretat que requereixen aquest tipus de treball). Acreditació de titulació i llistat de
treballs similars
Personal tècnics adscrit al servei en grans manteniments de remuntadors ( o treballs
similars, sempre atenent a l’especialitat complexitat i nivell de seguretat que requereixen
aquest tipus de treball) de 3 anys d’experiència en manteniment de remuntadors.
Acreditació de titulació i llistat de treballs similars.
Personal tècnics adscrit al servei en grans revisions de remuntadors ( o treballs similars,
sempre atenent a l’especialitat complexitat i nivell de seguretat que requereixen aquest
tipus de treball) de 3 anys d’experiència . Acreditació de titulació i llistat de treballs
similars.
Disposar del material bàsic necessari per poder realitzar les tasques de manteniment
especial en instal·lacions per cable segons la llista annexa (material indicat amb la lletra
B)

5.2.- Criteris de solvència econòmica/financera
Els criteris de solvència econòmica/financera, s’acreditaran pels següents mitjans:
-

El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del capital
social.

-

El volum de facturació anual de l’empresa pel mateix objecte del contracte, no podrà ser
inferior en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual estimat del
present contracte.

-

Els saldos dels proveïdors han d’acomplir amb allò determinat en la Llei de morositat respecte
al període de pagament

La solvència econòmica i financera de l’empresari es podrà acreditar pels mitjans assenyalats
següents:
Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals.
Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui. Els empresaris
no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu
d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del contracte, referit com a màxim als
tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de
l’empresari, en la mesura en que disposi de les referències de l’esmentat volum de negoci.
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6.- Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació previstos per aquesta licitació es ponderen en:
- criteris automàtics: 100%

a) Valoració econòmica: fins a 65 punts segons la fórmula següent:

Puntuació atorgada
=

65 x preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua

b) Valoració tècnica objectiva: fins a un màxim de 35 punts segons el següent detall


Millora del pla de treball: fins a un màxim de 11 punts

Millora del termini de lliurament (dies) previst segons la següent formula

Puntuació atorgada =

11 x termini de lliurament ofertat
Oferta amb termini de lliurament més
curt



Millora de la qualificació del personal fins a un màxim de 10 punts.

o

Millora de l’experiència del responsable del servei (mínim 8 any en manteniment transport
per cable o experiència similar, amb les condicions descrites a l’apartat de solvència)
d’acord als següent criteris: 1 punt per cada anys addicional acreditat fins a un màxim de
2 punts.

Puntuació atorgada =

o

Millora de l’experiència del responsable del servei (mínim 5 any en grans revisions o
experiència similar, amb les condicions descrites a l’apartat de solvència) d’acord als
següent criteris: 1 punt per cada anys addicional acreditat fins un màxim de 2 punts

Puntuació atorgada =

o

2 x experiència addicional acreditada que es
valora
Oferta amb més experiència addicional acreditada

2 x experiència addicional acreditada que es
valora
Oferta amb més experiència addicional acreditada

Millora de l’experiència de la resta de personal tècnics adscrit al servei en grans
manteniments de remuntadors: 1 punt per cada persona i any que justifiquin + de 3 anys
d’experiència en manteniment de remuntadors fins a un màxim de 2 punts .

Puntuació atorgada =

2 x experiència addicional acreditada que es
valora
Oferta amb més experiència addicional acreditada
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o

Millora de l’experiència de la resta de personal tècnics adscrit al servei en grans revisions:
1 punt per cada persona i any que justifiquin + de 3 anys d’experiència en manteniment de
remuntadors fins a màxim de 2 punts .

Puntuació atorgada =



2x experiència addicional acreditada que es valora
Oferta amb més experiència addicional acreditada

Formació del personal: fins a un màxim de 2 punts
1 persona per torn de treball amb formació de conductor de remuntador. 1 punt.
1 persona per torn de treball amb formació d’agent d’estació 1. punt



Proposta relativa a la posada a disposició de l’execució del contracte de de material
addicional a aquell sol·licitat com a mínim exigible, per poder realitzar les tasques de
manteniment especial en instal·lacions per cable segons la llista annexa (material indicat
amb la lletra V): fins a un màxim de 11 punts.
Es valorarà amb 0,5 punts cada element d’utillatge del qual es disposi d’acord a la següent
relació:
Relació d'eines (equipament a valorar V)

unitats

Notes

Vehicle addicional per transport de personal i material

1

Joc d'extractor de rodaments, coixinets de lliscament, corones…

1

Taladre magnètic

1

polipast elèctric o de gasolina de 1,5T

1

Grapes per retinguda de cable entre 30 i 45 mm

4

[1]

Joc de politges per retinguda de cable de fins a 40 tones de tiratge.

2

[1]

Cable per joc de politges de retingut a de 40 tones de 300m

2

[1]

Eslinga d'acer amb anell o "gaza" als extrem de D36mm i 56m (40Tones)

4

[1]

Eslinga d'acer sense fi de D21mm i 3m d'anell (20 Tones)

4

[1]

Grillet 40 tones amb protecció del passador

4

[1]

Joc de plaques per extracció de volants i rodaments

1

[1]

Joc d'esparrecs per extracció de volants i rodaments
1
[1]
[1] Segons instal·lació i cable
Les característiques indicades en el llistat d’aquestes eines marcades com a
(V), poden ser diferents però equivalents com p.e. longitud, diàmetre o
composició d’slingues d’acer.


Proposta relativa a la disponibilitat d’un magatzem proper a les instal·lacions, per tal
d’assegurar la reposició i recanvi de peces de forma immediata o amb la major celeritat.
Aquesta proposta valora aportar un major grau de rapidesa i eficiència en el servei,
assegurant la inversió de menor temps en els treballs de manteniment. Les empreses que
acreditin que disposaran d’un punt d’emmagatzematge del material i utillatge a l’estació o
pròxim a la mateixa encara que sigui en contenidor d’eines o furgoneta equipada. Major
puntuació: Km de 0-1 obtindrà 2 punts. Altres ubicacions es valoraran d’acord a la
següent fórmula:
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Puntuació atorgada =


2
Distància en Km.

Visita instal·lacions: puntuació de 1 punt

L’entorn de les instal·lacions i la logística de transport del personal i utillatges, maquinària i transport
de materials fan que resulti convenient la visita prèvia de les instal·lacions.
La visita a les instal·lacions s’acreditarà mitjançant certificat de la mateixa emès en el moment de la
seva realització
7.- Justificació insuficiència de mitjans
La revisió anual dels remuntadors requereix una empresa especialitzada que tingui coneixement
d’instal·lacions similars així com disponibilitat de volum de personal degudament qualificat, que
garanteixi la bona prestació dels serveis d’acord a les prescripcions tècniques sol·licitades per FGC.
Actualment FGC no disposa dels recursos humans qualificats, amb l’especialitat tècnica que
requereix la prestació del servei objecte del contracte, per atendre quantitativament el treball que
representa el gran manteniment dels remuntadors i garantir que les instal·lacions siguin objecte de les
revisions normatives obligatòries en matèria de legalització.
8.- Decisió de no dividir en lots
Aquesta licitació es distribueix en 12 lots.
9.- Aspectes pressupostaris
9.1. Àrea Pressupostària: La Molina, Vall de Núria i Espot i Port Ainé
9.2. Concepte pressupostari: Inversió - RG especial remuntadors
9.3. Partida pressupostària: Ordre
- La Molina: 610857, Dotació 342.000,00 €
- Vall de Núria: 610876, Dotació: 162.614,28 €
- Espot i Port Ainé: 610902, Dotació: 341.760,00 €
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