Stecn-jbo
Gestiona A142.00

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN EL
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA
SANITÀTIA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
1. Naturalesa i extensió de les necessitats.
L’objecte del manteniment és aconseguir el bon estat de conservació i el funcionament
fiable i correcte de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària
dels equipaments municipals, per tal d’assegurar al màxim la seva disponibilitat
permanent i allargar la seva vida útil.
Per tal d’assolir aquests objectius, es realitzarà un manteniment preventiu, normatiu,
conductiu i correctiu segons els requeriments que s’especifiquen i que s’han de
realitzar per part de l’empresa contractista.

Garantir que les eventuals incidències a l’edifici tinguin el menor impacte possible, així
com reduir-ne el temps de resolució mínim necessari.
Aconseguir un alt grau de fiabilitat i seguretat de la instal·lacions.
Realitzar una adequada explotació i gestió de la instal·lació des del punt de vista tècnic
i energètic per tal d’assolir els objectius d’estalvi i eficiència energètica fixats al
projecte.
Mantenir actualitzada la documentació tècnica de la instal·lació (arxiu documental,
esquemes, plànols, memòries i altra documentació).
Els treballs de manteniment s’emmarquen dins d’allò que disposa la normativa
sectorial de les instal·lacions de climatització, “Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios” (RITE), per la qual cosa l’empresa contractista serà responsable que
el manteniment de la instal·lació 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 la seguretat de la mateixa i que acompleixi amb la normativa
aplicable en la matèria.
Es tracta d’un contracte de serveis consistent en el manteniment de les instal·lacions
de calefacció i aigua calenta sanitària dels equipaments municipals.
2. Codificació segons el Reglament Europeu del Vocabulari Comú dels Contractes
Públics.
507000002. Serveis de reparació i manteniment d’equips d’edificis
3. Subcontractació.
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Assegurar el funcionament continuat, eficaç i eficient de totes les instal·lacions.

INFORME TECNIC

Mantenir en bon estat de funcionament i conservació les instal·lacions.

Número: 2020-0018 Data: 28/01/2020

El servei de manteniment inclourà:
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Donada la naturalesa del servei no es contempla cap altra limitació a la
subcontractació que les especificades a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP en endavant).
4. Insuficiència de mitjans.
L’Ajuntament no disposa de mitjans humans suficients i adequats per prestar el servei
de manteniment de les instal·lacions de calefacció i aigua calenta sanitària, que en tot
cas, es prestarà per una empresa que reuneixi els requisits del RITE.
5. Elecció del procediment.
Per tal de garantir els principis de la contractació del sector públic es proposa la
utilització del procediment obert simplificat amb varis criteris per a la seva adjudicació.
6. Durada – pròrroga.

Mà d'obra
Materials:
Total (IVA exclòs):
IVA
Total (IVA inclòs):

3.280,00
4.920,00
8.200,00
1.722,00
9.922,00

8. Valor estimat i mètode de càlcul.
El valor estimat del contracte, atès el termini total de quatre anys, és de 32.800,00 €
(IVA exclòs).
El mètode de càlcul utilitzat és el preu habitual del mercat dels serveis a contractar,
que engloba la totalitat de l’objecte del contracte, tenint en compte els costos salarials
d’acord al Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector
del metall (CEM), els mitjans auxiliars i materials necessaris per a la prestació del
servei descrita al punt 1 d’aquesta memòria.
Tot referit al moment anterior de confeccionar la present memòria.
9. Criteris de solvència tècnica o professional.
L’adjudicatari haurà d’acreditar la inscripció en el Registre d’Agents de la Seguretat
Industrial de Catalunya (RASIC) en el àmbits de:


Instal·lació d’electricitat, amb l’acreditació d’estar inscrit al Registre d’Agents de la
Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit corresponent.
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Es preu s’estableix per un import anual total de 8.200,00 euros, més 1.722,00 euros
d’IVA, essent l’import total de 9.922,00 euros (IVA inclòs), a la baixa.
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7. Pressupost.

INFORME TECNIC

Respecte la durada del contracte es proposa sigui de 2 anys prorrogable de mutu
acord entre les parts sempre que la durada total no excedeixi de 4 anys.
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Instal·lació d’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.

Així doncs es proposa que els criteris per a l’adjudicació siguin, sobre una puntuació
màxima de 100, els següents:
Criteris avaluables mitjançant la formulació de judicis de valor (25 punts)
Els licitadors redactaran una memòria tècnica d’extensió màxima de 10 fulls a doble
cara justificant els aspectes a avaluar seguint l’ordre estricte dels punts enumerats.
El no compliment d’aquestes instruccions comportarà la exclusió del procediment de
licitació.
Seran avaluats mitjançant la formulació d'un judici de valor els següents criteris:


Memòria tècnica descriptiva del funcionament del servei que es proposa. Fins un
màxim de 10 punts.
-

-

Descripció general del servei de manteniment preventiu, normatiu i conductiu
dels edificis amb indicació detallada de les insal·lacions, dels recursos aplicats,
activitats, freqüències, horaris, que permeti de forma clara poder valorar
l’organització prevista per a la realització del servei.
Metodologia de resposta davant de situacions no programades, manteniment
correctiu, però que es troben dins de les possibles peticions de cara a
l’empresa adjudicatària. Com poden ser els casos d’incidències urgents,
treballs imprevistos.

Les propostes seran valorades atenent al seu grau de desenvolupament,
coherència amb el tipus d'encàrrec. Així mateix es valorarà la idoneïtat de les
propostes, organització, claredat en l’exposició i qualitat.
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De conformitat amb l’establert a l’article 145 de la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de
contractes del secor públic (LCSP en endavant), l’adjudicació del contracte s’efectuarà
utilitzant una pluralitat de criteris sobre la base de la millor relació qualitat-preu.

INFORME TECNIC

10. Criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat- preu. Desempat.
Baixa temerària.

Número: 2020-0018 Data: 28/01/2020

D’acord a l’article 37 del RITE les empreses mantenidores per poder exercir les seues
funcions d’empresa mantenidora subscriure una assegurança de responsabilitat civil,
avals o altres garanties financeres atorgades per una entitat degudament autoritzada,
que cobreixin els riscos de la seva responsabilitat, respecte a danys materials i
personals a tercers, per una quantia mínima de 300.000 euros, sense que aquesta
quantia limiti la responsabilitat esmentada
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S'atorgarà la puntuació en funció dels següents paràmetres o fraccions en el seu
conjunt:
Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica però poc rellevant
Sense descripció, descripció incoherent o inadequada


10
5
3
0

Organització i planificació del servei. Fins un màxim de 10 punts.
-

Descripció del sistema de comunicació previst entre l’empresa i l’Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita per resoldre els problemes diaris, les incidències i
treballs imprevistos.

10
5
3
0

La puntuació total de “Criteris avaluables mitjançant la formulació de judicis de
valor” serà la suma de la puntuació obtinguda en cadascun dels apartats.


Pla de qualitat del servei. Fins un màxim de 10 punts.
-

Proposta de mesura de satisfacció de l’usuari final del servei.
Model de documentació a presentar als responsable de contracte i/o dels
centres (presentat a banda com annex a la memòria tècnica).

Les propostes seran valorades atenent al seu grau de desenvolupament,
coherència amb el tipus d'encàrrec. Així mateix es valorarà la idoneïtat de les
propostes, organització, claredat en l’exposició i qualitat.
S'atorgarà la puntuació en funció dels següents paràmetres o fraccions en el seu
conjunt:
Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica però poc rellevant
Sense descripció, descripció incoherent o inadequada

10
5
3
0

Automàtics (75 punts)



Oferta de preu anual (Fins 75 punts)

1. Preu unitari de l’hora d’Oficial de 1a. Fins a 45 punts
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Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica però poc rellevant
Sense descripció, descripció incoherent o inadequada

INFORME TECNIC

S'atorgarà la puntuació en funció dels següents paràmetres o fraccions en el seu
conjunt:

Número: 2020-0018 Data: 28/01/2020

Les propostes seran valorades atenent al seu grau de desenvolupament,
coherència amb el tipus d'encàrrec. Així mateix es valorarà la idoneïtat de les
propostes, organització, claredat en l’exposició i qualitat.
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L'oferta més econòmica, rebrà la puntuació màxima de 45 punts. La
resta d'ofertes rebran una puntuació inversament proporcional a la de
l'oferta més econòmica, d'acord a l'aplicació de la següent fórmula:
P = 45 x Ofm/Ofi
essent,
P = puntuació obtinguda
Ofm = preu de l'oferta més econòmica
Ofi = oferta econòmica corresponent al licitador que es valora
2. Descompte sobre preu unitari de materials emprats segons base de
dades de prestigi
reconegut, accessible per mitjà d’internet
(MATMAX, TARIFEC, ITEC o similar). Fins a 20 punts

Desempat
Com a criteri de desempat es proposa que s’adoptin els següents:
Quan després d’efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts, es
produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, es resol mitjançant
l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, d’acord amb l’article 147.2 de la
LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
a. Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de
prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el
nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b. Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c. Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
d. El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.
Baixa temerària
No es proposen altres supòsits de baixa temerària que els contemplats en l’article 85
del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques.
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Ofi = descompte corresponent al licitador que es valora
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P = 20 x Ofi/Ofm
essent,
P = puntuació obtinguda
Ofm = descompte més elevat

INFORME TECNIC

L'oferta més econòmica, rebrà la puntuació màxima de 20 punts. La
resta d'ofertes rebran una puntuació proporcional a la de l'oferta més
econòmica, d'acord a l'aplicació de la següent fórmula:
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11. Informe de justificació en cas de no divisió en lots.

No s’aconsella la divisió en lots donada la íntima relació entre totes les instal·lacions
de protecció contra incendis.
12. Modificació del contracte.
No es preveu cap modificació de contracte.
13. Condició especial d’execució.
Com a condició especial d’execució es proposa la garantia de la seguretat i la
protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials
i territorials aplicables.
14. Existència de crèdit.
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L’arquitecte tècnic, Jordi Balagué Ortiz
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Sant Carles de la Ràpita, a la data indicada a la signatura

INFORME TECNIC

Existeix crèdit adequat i necessari al pressupost municipal per a l’exercici de 2020 a
l’aplicació pressupostària 2020 3 150 21303.

