Expedient: IDES-2022-10
Informe proposta per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions
de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

1. Objecte del contracte
Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions de l’edifici seu de l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat).
2. Necessitat a satisfer i relació amb l’objecte del contracte
L’edifici seu de l’Idescat, així com les instal·lacions que el configuren, necessiten disposar d’un
manteniment per garantir tant el funcionament regular en el seu ús com el bon estat de
conservació.
El servei que es vol contractar inclou el manteniment preventiu, normatiu-tècnic legal,
conductiu, correctiu i la gestió energètica de les instal·lacions i elements constructius i
funcionals, amb criteris respectuosos amb el medi ambient.
L’àmbit són les dependències ocupades per l’Idescat a l’edifici de Via Laietana 58 (excepte
les plantes cinquena i sisena) i que inclou part del segon soterrani de l’edifici de la Via
Laietana, 60.
L’objecte del contracte s’estructura en dos blocs diferenciats:
a) Part fixa (bloc 1): Comprèn el conjunt d’actuacions de manteniment preventiu, conductiu,
normatiu-tècnic legal, correctiu i resolució d’avaries (dins l’horari habitual), així com el servei
de recepció d’avisos 24 hores i les corresponents mesures de gestió energètica.
b) Part variable (bloc 2): Comprèn el conjunt d’actuacions complementàries addicionals fora
de l’horari habitual excloses de la part fixa.
3. Durada del contracte
Es proposa un contracte amb una data d’execució des de l’1 d’abril de 2022, o data de
formalització del contracte si aquesta és posterior, fins al 31 de desembre de 2022, amb
possibilitat de pròrroga d’un any més, és a dir fins el 31 de desembre de 2023.
4. Insuficiència de mitjans
L’Idescat no compta amb ni amb personal propi especialitzat ni ni amb els recursos necessaris
per dur a terme la prestació del servei indicat en els termes establerts per la legislació
d’aplicació. Per tant és necessari contractar aquest servei a una empresa especialitzada que
el dugui a terme.

5. Justificació de no dividir en lots
La prestació d’aquest servei no pot ser objecte de divisió sense malmetre la seva funcionalitat.
Tot i que el servei està constituït per una pluralitat de prestacions independents, no es
considera oportuna la divisió en lots d’aquestes prestacions perquè l’adjudicació separada
representaria una dificultat enorme en termes d’execució, que ha de mantenir una única
direcció pel que fa a l’ordenació de les accions a realitzar en cada moment i en la determinació
de la prioritat que cal assignar a cadascuna d’aquestes accions.
6. Dades econòmiques
Valor estimat del contracte (VEC): 98.891,64 euros d’acord amb la distribució següent:
Pressupost licitació 2022 (9 mesos) 38.529,21 €
Previsió modificació (10%)
3.852,92 €____________
Total 2022
42.382,13 €
Previsió pròrroga 2023 (12 mesos)
(inclou previsió modificació)

56.509,51 €_

Total VEC

98.891,64 €

El pressupost de licitació d’aquest contracte és de 46.620,34 euros, dels quals 38.529,21
euros corresponent a l’import base i 8.091,13 euros al 21% d’’IVA d’acord amb el
desglossament següent:

Concepte
(1) Bloc 1. Part fixa. Servei de manteniment

Nombre de
mesos
9

Preu servei
mensual
(sense IVA)
3.447,69

(2) Bloc 2. Part variable. Import màxim destinat a actuacions complementàries addicionals
fora de l’horari habitual (període execució abril a desembre/2022)
Import total IVA exclòs (servei manteniment + import màxim actuacions complementàries)
IVA 21%
Import total IVA inclòs

Import total
(sense IVA)
31.029,21
7.500,00
38.529,21
8.091,13
46.620,34

(1) Pressupost subjecte a la baixa de licitació
(2) Dotació fixa a efectes del preu inicial del contracte, per tant, no es veurà afectada per
cap baixa de les ofertes presentades pels licitadors. Així mateix aquest import s’ha
d’entendre com un import màxim, que s’anirà exhaurint en funció de les actuacions
efectivament realitzades, sense que representi cap compromís per a l’Idescat executarlo en la seva totalitat.
La determinació de l’import de licitació s’ha basat en els preus existents en el mercat actual.
També s’ha tingut en compte el preu dels serveis de la darrera licitació.
Pel que fa al desglossament de costos de la part fixa del contracte s’ha estimat acudint a la
base de dades de la Central de Balanços del Banc d’Espanya, per obtenir ràtios sectorials
d’empreses no financeres del sector “activitats especialitzades de la construcció”. Dins dels
costos directes d’aquest desglossament, s’han inclòs els costos laborals en el marc del
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Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de
Barcelona per als anys 2020-2021 (codi de conveni núm. 08002545011994), més els costos
de la Seguretat Social i altres despeses com els costos de material i els serveis i les
inspeccions obligatòries normatives.
Desagregació de costos Bloc 1. Part fixa
Costos directes

Costos indirectes
Despeses financeres
Benefici industrial

Costos laborals (inclòs Seguretat Social)
Costos de material més serveis
i inspeccions obligatòries
Despeses generals d’estructura

TOTAL

20.048,65 €
2.100,00 €

22.148,65 €
7.245,32 €
207,90 €
1.427,34 €
31.029,21 €

7. Justificació de l’elecció del procediment de licitació
Procediment obert simplificat, d’acord amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (d’ara endavant LCSP), amb tramitació ordinària de
l’expedient.
8. Classificació exigida als participants
La classificació empresarial no és exigible d’acord amb el que estableix l’article 77.1 b) de la
LCSP, si bé l’empresari podrà acreditar la seva solvència mitjançant la classificació següent:
Grup O, subgrup 1 (conservació i manteniment d’edificis), Categoria: 1 (VEC inferior a 150.000
euros).
9. Criteris de solvència
9.1. Econòmica o financera
D’acord amb l’article 87.1.a) de la LCSP, el volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix
el contracte, referit al millor exercici dins del tres últims disponibles, amb comptes anuals
aprovats per import que haurà de ser almenys igual o superior al valor anual mitjà del
contracte.
D’acord amb l’article 87.2 de la LCSP, l’acreditació es farà mitjançant la presentació dels
comptes anuals aprovats i la declaració de l’empresari indicant el volum anual de negoci de
l’empresa en l’àmbit a què es refereix el contracte.
S’ha escollit el criteri del volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte
durant els tres últims anys ja que permet tenir en compte l’impacte quantitatiu del negoci dels
licitadors en el mercat.
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9.2 Tècnica o professional
D’acord amb l’article 90.1.a) de la LCSP, una relació dels principals serveis o treballs realitzats,
en els darrers tres anys, d’igual o similar naturalesa que els que són objecte del contracte, per
un import anual acumulat durant l’any de major execució igual o superior al 70% del valor
anual mitjà del contracte. En aquesta relació s’ha d’indicar l’import, la data i el destinatari,
públic o privat, així com els treballs executats.
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran 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, si falta aquest certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari.
S’ha escollit la relació dels principals serveis o treballs realitzats durant els tres últims anys
perquè aquest criteri aporta informació de l’experiència de les empreses en tasques similars
a les de l’objecte del contracte.
D’acord amb l’article 90.4 de la LCSP, quan el contractista sigui una empresa de nova creació,
entenent per tal aquella amb una antiguitat inferior a cinc anys, no li serà d’aplicació el criteri
de solvència dels principals treballs o serveis realitzats de l’article 90.1.a) de la LCSP. sinó
que acreditarà la seva solvència, mitjançant la indicació del personal tècnic o de les unitats
tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells
encarregats del control de qualitat.
10. Adscripció de mitjans personals o materials fora de la solvència
Així mateix, per tal de garantir la correcta execució dels serveis objecte del contracte, els
licitadors s’han de comprometre a dedicar o adscriure els mitjans personals suficients
necessaris per a l’execució adequada del contracte, en concret:
•
•
•

Un director d’operacions o responsable tècnic amb titulació d’enginyer de grau
superior.
Un tècnic que prestarà el servei com a professional d’ofici, oficial de 1a.
Un responsable mediambiental.

L’empresa que sigui proposada adjudicatària acreditarà disposar d’aquests mitjans,
mitjançant document on constin els noms i cognoms de les persones, la seva titulació i
categoria professional.

11. Habilitació professional
Addicionalment a la solvència, les empreses hauran d’acreditar, ja sigui de la pròpia empresa
o de l’empresa subcontractada que hagi de prestar el corresponent servei, els certificats
d’inscripció en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) per als
àmbits corresponents a aquest contracte, en concret:
-

d’instal·lacions tèrmiques (REITE / REIMITE)
d’aigua (EIA)
d’electricitat baixa tensió (REIE).
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12. Criteris d’adjudicació
D’acord amb l’article 145 de la LCSP, l’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una
pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat preu.
12.1 Criteris quantificables de forma automàtica: fins a 80 punts
a) Oferta econòmica: fins a 67 punts
La puntuació màxima serà per a l’oferta, que resulti més econòmica. Per a la resta d’ofertes
s’aplicarà la fórmula següent:
𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂
�� × 𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃 = �1 − �
𝑃𝑃𝑃𝑃

On Pi és la puntuació que obté l’empresa “i”, Oi és l’import de l’oferta de l’empresa “i”, Om és
l’import de l’oferta més econòmica, PL és el pressupost de licitació i P són els punts del criteri.
Justificació de la fórmula
Per a la valoració econòmica s’ha triat la fórmula linial de valoració i puntuació perquè ajusta
proporcionalment les puntuacions assignades amb la proporció entre l’import de les ofertes i
el pressupost de licitació.
b) Preu ofert per a les hores de mà d’obra i per els desplaçaments a realitzar fora de
l’horari de presència obligada: fins a 8 punts.
D’acord amb el quadre següent:

Import ofert per
al desplaçament
(sense IVA)
Preu/hora de
treball ofert
(sense IVA)

-

Concepte
Laborables de 12:30 h a 18 h
Laborables de 18 h a 22 h
Horari nocturn de 22 h a 06:30 h
En dissabtes, diumenges o festius
Laborables de 12:30 h a 18 h
Laborables de 18 h a 22 h
Nocturnes de 22 h a 06:30 h
En dissabtes, diumenges o festius

Puntuació
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt

En cadascun dels ítems a valorar, l’oferta de preu més baixa rebrà la màxima puntuació (1
punt) i l’atorgada a la resta d’ofertes disminuirà de manera proporcional a l’augment dels
respectius preus, sobre la base de la següent fórmula:
𝑃𝑃𝑃𝑃 = �1 − �

𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂
�� × 𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃

On Pi és la puntuació que obté l’empresa “i”, Oi és l’import de l’oferta de l’empresa “i”, Om és
l’import de l’oferta més econòmica, PL és el pressupost de licitació i P són els punts del criteri.
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c) Auditoria energètica: 5 punts
Es donaran 5 punts a les ofertes de les empreses consistents en realitzar una auditoria
energètica per donar acompliment al RD 56/2016, d’eficiència energètica.
12.2 Criteris d’adjudicació la puntuació dels quals depèn d’un judici de valor: fins a 20
punts
a) Memòria explicativa: fins a 18 punts
Es valorarà la qualitat de la memòria, que ha d’incloure el següent:
a.1) Contingut i gestió del servei:
En aquest apartat es valoraran aspectes com el pla executiu de conservació i manteniment
proposat, les descripcions tècniques de les actuacions de manteniment per a cada
element/instal·lació, el programa/planificació d’inspeccions periòdiques, les dotacions de
mitjans i recursos posats a disposició del servei, la resposta en casos d’absències o malalties,
els sistemes d’atenció d’avaries, etc.
La puntuació màxima per a aquest apartat serà de 9 punts en funció de la qualitat i detall de
la proposta respecte d’allò previst al plec de prescripcions tècniques.
a.2) Sistema de control i seguiment
En aquest apartat es valoraran aspectes com la forma de control i seguiment de la gestió del
manteniment integral, controls de qualitat, tecnologies emprades, seguiment de l’evolució de
consums, supervisions previstes per a terceres empreses especialistes en cada àmbit,
descripció del programari de manteniment assistit (GMAO), etc.
La puntuació màxima per a aquest apartat serà de 9 punts en funció de la qualitat i detall de
la proposta respecte d’allò previst al plec de prescripcions tècniques.
b) Pla de transició (inici del servei i devolució a l’acabar el servei): fins a 2 punts
Les propostes de més qualitat respecte d’allò previst al plec de prescripcions tècniques rebran
les següents puntuacions:
b.1) Model de transició del servei: actuacions i recursos necessaris per adquirir i recopilar els
coneixements per a dur a terme l’inici del servei d’acord amb les indicacions que consten al
plec de prescripcions tècniques: fins a 1 punt.
b.2) Model de devolució del servei: actuacions i recursos necessaris per transferir els
coneixements a la finalització del contracte, d’acord amb les indicacions que consten al plec
de prescripcions tècniques: fins a 1 punt.
La mera indicació de disposar d’un pla de transició no serà puntuable.
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13. Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les condicions de tipus mediambiental i
socials que tot seguit es detalla i se’ls atribueix el caràcter d’obligacions contractuals
essencials als efectes assenyalats a la lletra f) de l’article 211, que estableix les causes de
resolució dels contractes.
Condició mediambiental
Totes les comunicacions s’han de realitzar electrònicament amb l’objectiu de reduir l’ús de
paper i contribuir a la millora ambiental.
L’adjudicatari analitzarà cada sistema, incorporant mesures que millorin el balanç de
sostenibilitat i mediambiental de l’edifici en:
•
•
•
•
•

Prioritzar el criteri d'eficiència i estalvi energètic.
Minimitzar els residus generats, realitzant un sistema selectiu en la seva recollida.
Plans d’estalvi d’energia i d’aigua (gestió energètica).
Minimització de les emissions atmosfèriques, impacte visual i acústic en l’entorn en el
qual es realitzin els treballs (baixa contaminació acústica).
Utilització de materials de baix impacte mediambiental en tot el seu cicle de vida,
amb l’objectiu de minimitzar la generació material de rebuig o una pèrdua d’energia.

Condició social
La plantilla del personal de l’empresa adjudicatària que executarà el contracte no pot tenir un
percentatge superior al 50% de treballadors amb contracte de caràcter temporal.
També tenen la consideració de condicions especials d’execució les obligacions
establertes per als contractistes que es detallen a la clàusula trenta-dosena (clàusula ètica).

La subdirectora general d’Administració i Serveis Generals
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