INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I REGULACIÓ NO HARMONITZADA
SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT I MOBILIARI DE LES OBRES A L’ÀREA DE LA
UNITAT DE SUPORT A LA RECERCA I CLÍNICA DEL DOLOR, SITUAT A L’HOSPITAL
UNIVERSITARI DE BELLVITGE.
NÚMERO D’EXPEDIENT: PCP-1019

SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT I MOBILIARI DE LES OBRES A
L’ÀREA DE LA UNITAT DE SUPORT A LA RECERCA I CLÍNICA DEL
DOLOR, SITUAT A L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE.
CLÀUSULA 1 - Generalitats
Aquest plec de condicions estableix les especificacions que haurà de complir
l’equipament i mobiliari, detallades al projecte adjunt redactat pels
arquitectes Pau Cabo i Valién i per Marta Elías i Balaguer.
El contractista adjudicatari, realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions
que estableixen els reglaments i normatives vigents.

CLÀUSULA 2 - Obligacions del Contractista
El contractista designarà al seu Director d’obra, que anirà al seu càrrec, en
les condicions que determinen les legislacions per a la contractació d’obres de
l’estat.
En relació a “l’oficina d’obra” i “Llibre d’Ordres i Assistències”, es seguiran els
models estandarditzats. El Contractista està obligat a dedicar a les obres el
personal tècnic que es comprometrà a la l’oferta que presenti per a la present
licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció
per al normal acompliment de les seves funcions.
CLÀUSULA 3 - Despeses a càrrec del Contractista
Aniran a càrrec del Contractista, les següents despeses:
-

-

-

Despeses corresponents al pressupost del projecte adjunt,
subministrament i muntatge/instal·lació del bé.
Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de
l’execució de l’obra i de les corresponents a les llicències d’obra.
Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació,
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execució,
proves i recepció.
Projecte d’estat i dimensions de l’obra executada, “as built” de l’obra.
Despeses derivades de la comunicació i senyalització d’obres en relació
als cartells d’obra, rètols o tanques informatives, fins a un màxim de
dues unitats, d’acord amb les instruccions de l’Adjudicador i de la
Direcció Facultativa.
Conservació del subministrament durant la seva execució i durant el
termini de garantia.
Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i
equips de maquinària.

-

-

-

-

-

-

Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, plantes, instal·lacions i eines.
Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de
maquinària i materials.
Despeses de protecció d’abassegament i del propi subministrament
contra tota mena de deteriorament.
Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al
subministrament d’aigua, telèfon, sanejament i d’energia elèctrica,
necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o imports de
presa de corrent, comptadors i altres elements.
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions
temporals, diferents a les necessàries, previstes per les ocupacions
definitives o provisionals del Projecte executiu.
Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i
abocadors entre d’altres elements.
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja
general del subministrament i zones limítrofes afectades per la
instal·lació del mateix.
Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i
arranjament de la zona d’obres, compreses zones d’instal·lacions,
preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l’acabament de
l’obra.
Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent,
abocaments i préstecs.
Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al
Contractista per a la realització dels treballs.
Conservació i policia de la zona de subministrament durant l’execució;
el subministrament, col·locació i conservació de senyals i elements de
seguretat dins i de les zones de tercers i en les zones d’inici i final; la
guarda del subministrament i la vigilància d’afeccions a tercers, amb
especial atenció al trànsit.
Despeses derivades de la tanca i protecció en relació a la perillositat i
molèsties produïdes per la instal·lació del subministrament.
Danys a tercers per motiu de la forma d’execució.
Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides
en el projecte, inclòs el projecte de legalització.
Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de
clavegueram existent.
Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de
treballs nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per
a complir el termini de lliurament i els terminis acordats, llevat que
l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de
l’Adjudicador i com a conseqüència de retards no imputables al
Contractista.

-

-

-

-

-

-

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de
treballs nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o per baix
rendiment, per necessitat de tercers, especialment pel trànsit.
Despeses derivades d’instruccions realitzades directa o indirectament
amb l’execució.
Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis
definitius d’electricitat, aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a
la correcta explotació de les obres objecte del contracte, d’acord amb les
potències, consums i característiques definides en el projecte. Aquestes
despeses fan referència als drets de connexió de les companyies
subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per la seva
materialització.
Despeses derivades de la redacció i visat dels projectes elèctrics, dels
projectes de recipients a pressió, etc.
Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecànics, del manual tècnic d’obra
civil i edificació i d’altres documents de caràcter tècnic vinculats a
l’execució de les obres.
Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevació,
minves i pèrdues, etc.
Despeses derivades de possibles interferències amb obres existents a
l’àmbit d’actuació.
Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del
Contractista estaran incloses.
Les despeses de control de qualitat, que el Contractista efectuarà
mitjançant la contractació de serveis a tercers, prèvia aprovació
expressa de l’Adjudicador, fins a un import màxim que serà del 1% del
import de licitació.
Les despeses de redacció o revisió de projectes, estudis i informes,
aixecaments topogràfics, geologia i geotècnia, càlculs estàtics i
dinàmics, mesures de paràmetres i verificacions, comprovacions i
dissenys d’estructures i treballs específics. Aquests treballs es duran a
terme sota la direcció de L’Adjudicador i seran executats per les
empreses que L’Adjudicador designi.
Les despeses derivades de l’execució dels desviaments dels serveis
afectats, directament o a través de tercers. En aquest últim cas, les
despeses s’abonaran d’acord amb els justificants de pagament a
l’empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la
Direcció Facultativa, contra la partida corresponent prevista en el
projecte executiu.

CLÀUSULA 4 - Mesures de Prevenció de les Infeccions Nosocomials
L’adjudicatari estarà obligat a adoptar les mesures i aplicar el que s’especifica
en la guia tècnica de “Mesures per a la prevenció d’infeccions nosocomials en
la realització d’obres als Centres sanitaris de l’ICS”.

CLÀUSULA 5 - Materials
S'empraran els materials i aparells en qualitat, quantitat i tipus detallats en
els documents que s'adjunten.
El contractista adjudicatari haurà de facilitar sense despeses una mostra de
tots els materials no específicament detallats en els documents que
s'adjunten, i que hagin d'emprar-se en el muntatge.
Examinades aquestes mostres per la Direcció de l'obra, aquesta donarà la
seva acceptació o objecció, entenent que aquesta elecció serà només
orientativa, essent responsable el contractista del seu bon servei que
compleixin totes les condicions exigides per les reglamentacions vigents.
CLÀUSULA 6 - Execució dels Treballs
El contractista adjudicatari s'obliga a efectuar els treballs d'acord amb el
projecte, les normes i instruccions d'aquesta documentació, així com les
especificacions concretes donades per la Direcció de l'obra.
El contractista adjudicatari disposarà al muntatge/instal·lació del
subministrament d’una persona competent els dies que la Direcció d'obra
consideri oportuns, a fi de donar compte de la marxa dels treballs.

CLÀUSULA 7 - Recepció dels Treballs
La recepció dels treballs serà realitzada segons allò que disposa el Reglament
General de Contractació de l'Estat, no considerant-se acceptada pel fet
d'haver estat utilitzada amb antelació.
Acabats els treballs amb el vist i plau de la Direcció de l'obra, el contractista
adjudicatari sol·licitarà la recepció.
En el moment de realitzar-se l'acte administratiu de l'esmentada recepció, el
contractista adjudicatari lliurarà a la propietat 1 còpia en format digital, pdf i
editable (memòries i plànols) de tota la documentació as built que figura en el
llistat de l’annex I. Sent aquest llistat extens però no limitant a possibles
ampliacions segons la naturalesa de l’obra i d’acord amb la Direcció d’obra i
Facultativa.

Sense la validació per part de la Direcció d’obra i/o Facultativa i de l’Hospital
de la Documentació “as Built” no es podrà considerar com efectiva la recepció.
La garantia del muntatge/instal·lació fins a la seva recepció definitiva, anirà a
càrrec de el contractista adjudicatari.

CLÀUSULA 9 - Termini de Garantia.
El termini de garantia mínim de l’obra serà d’un (1) any i màxim, l’ofertat i
valorat en la licitació adjudicatària, comptat a partir de la Recepció
Provisional.
Aquest
termini
s’estendrà
a
tots
els
subministraments
muntatges/instal·lacions executades sota el mateix Contracte.

i

No s’admetran recepcions parcials.
CLÀUSULA 10 - Cost dels Treballs
El cost total dels treballs és el que està fixat en la contractació. El contractista
adjudicatari no té dret a cap bonificació addicional complementària,
considerant que ha d'haver previst totes les contingències en l'estudi de la
seva millor oferta.

Dades Generals del Contracte
Situació del subministrament i corresponent muntatge/instal·lació:
Hospital Universitari de Bellvitge
C/ Feixa Llarga s/n.
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Ciutat: Hospitalet de Llobregat Comarca: Baix Llobregat
Ús edifici: Hospital Universitari de Bellvitge

Entitat que contracta el subministrament:
Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
CIF: G58863317
Domicili: Avda. Gran Via de l’Hospitalet, nº199, Hospital Duran i Reynals
Població: 08908 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93.260.77.75

Entitat que gestiona l’edifici:
Institut Català de la Salut
CIF: Q5855029D
Domicili: c/Feixa Llarga s/n
Població: 08907 L’Hospitalet del Llobregat,
Telèfon: 93.260.75.60

Pressupost total de l’execució de l’obra (Sense IVA): 47.832,21 euros
Termini d’execució estimat:
1,5 mesos menys la reducció de termini
garantida oferta, l’equivalent a 6 setmanes (es començarà a executar en
paral·lel al Lot1 de l’expedient PCP-1118 en el tram final de la seva execució)
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Annex I
Un cop finalitzat el subministrament i muntatge/instal·lació, l’adjudicatari,
redactarà, recopilarà i entregarà la documentació "as-built" seguint els criteris
marcats anteriorment.
Aquesta documentació inclourà com a mínim:
o Plànols de distribució final, en format PDF i DWG
o Fitxes tècniques i descriptives del material instal·lat.
o Certificats CE de la maquinària, i elements d'instal·lacions
subministrats.
o Manuals de instal·lació, d'usuari i de manteniment
o Llistat de proveïdors.
o Llistat de marques, models i proveïdor del material i aparellatge
instal•lat.
o Certificats de garantia totalment complimentats.
o Certificats de proves i ajustaments de posada en marxa.
o Certificats de comportament al foc dels materials emesos per
laboratori acreditat.
o Llistat de materials instal·lats, amb marca i model , així com de
recanvis més usuals identificats.
La documentació As-built, requerirà de la validació i acceptació per part de
l’IDIBELL.
Serà necessari disposar d’aquesta acceptació per poder emetre l’acta de
recepció.

