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1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present contracte és la definició de les prestacions del servei de trasllat,
muntatge i desmuntatge de petit mobiliari i emmagatzematge de mobiliari, equips i
material divers per a l’Hospital Clínic de Barcelona, seus Villarroel i Maternitat, d’acord
amb l’àmbit i l’abast que s’indiquen a continuació per tal de garantir la continuïtat de
l’activitat assistencial i de l’administració quan, per motius de necessitat funcional
derivats de l’execució del Pla d’Obres o derivats de la reorganització de l’activitat
assistencial de l’Hospital Clínic durant la vigència del contracte, sigui necessari
traslladar els elements físics de les unitats i/o materials a altres ubicacions.
Aquest Plec de condicions és d’aplicació conjunta amb el Plec de clàusules
administratives particulars de prestació de serveis de l’Hospital Clínic de Barcelona
(HCB).
Atès que el servei objecte de contracte, constitueix un element de suport per a
l’execució del Pla d’obres previst pel període de vigència indicat, s’ha realitzat una
previsió de les hores a contractar durant el període de vigència, en base a l’import
gastat en es darrer any.

2.

DEFINICIONS

Per a la interpretació exacta de les relacions contractuals establertes mitjançant el
present Plec de condicions i el Contracte (i altres documents complementaris), a
continuació es relaciona el glossari bàsic que defineix el servei objecte del present
procediment de contractació:
Abast: del Servei de trasllat serà detallat per a cadascun dels treballs necessaris,
d’acord amb les seves característiques, contemplant des de la identificació del lloc
d’origen i relació detallada de material (equips, mobiliari, documentació, etc.) fins a la
seva destinació (definitiva i/o provisional) i ubicació.
Àmbit: es distingeix:
a) Temporal: El moment concret i la durada del trasllat es realitzarà d’acord amb les
indicacions que el personal tècnic de l’Hospital, responsable de la obra/instal·lació,
determini en cada cas.
b) Espacial: Per a cada servei, l’adjudicatari disposarà de la identificació exacta i
detallada tant de la ubicació d’origen com de destí. Es considerarà que el servei de
trasllat és intern, quan l’origen i la destinació estiguin ubicats en el mateix edifici
(d’acord amb la relació de Seus indicada).
c) Subjectiu: l’Objecte del contracte es centrarà en el trasllat entre seus de l’HCB o
entre les diferents ubicacions internes de l’HCB. En el supòsit de retirada definitiva, el
trasllat tindrà com a destinació els llocs que legalment corresponguin, en funció del
tipus de material, d’acord amb la normativa mediambiental aplicable i les acreditacions
de destrucció corresponents, si s’escau.
d) Objectiu: Són susceptibles de trasllat objecte del present contracte tot el material,
equips, mobiliari, documentació, etc. que, per les seves característiques o complexitat
tècnica, no requereixin un tractament específico-tècnic per al seu trasllat. El servei
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inclou el muntatge i desmuntatge dels bens mobles que siguin objecte dels trasllats
així com la recollida dels embalatges i, en general, la neteja de tota la brossa produïda.

3.

PROCEDIMENTS:

Quan en el marc de les activitats gestionades per la Direcció d’ Infraestructura i
Enginyeria Biomèdic de l’HCB, es detecti la necessitat de realitzar el servei de Trasllat,
s’actuarà d’acord amb el següent procediment:
Prèviament a qualsevol trasllat, i sempre que sigui necessari, es requerirà la revisió de
la feina i volum a moure per tal de facilitar amb la suficient antelació i, d’acord amb les
necessitats de la unitat a traslladar, tota la logística necessària, per tal d’embalar els
objectes d’oficina o més personals, preparats pel dia del trasllat així com l’elaboració
del pressupost corresponent, d’acord amb els preus contractats.
Eventualment, es pot donar la necessitat de trasllats urgents que no estiguin
prèviament programats. En aquests casos, es demanarà el compromís explícit
d’efectuar-los en 24 hores com a màxim.
4.

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El contractista assumirà les obligacions Generals que s’exposen a continuació:
Els trasllats interns, respectaran les normes de circulació i d’ús del elements de
transport vertical, així com la resta de condicionants o limitacions que corresponguin.
al centre o seu corresponent.
L’utillatge manual i els mitjans de transport utilitzat ha de ser l’adequat per a cada cas i
caldrà garantir les bones condicions tant a nivell d’estat com de neteja. Els mitjans de
transport intern seran els adequats per a les característiques físiques de les diferents
seus i disposaran d’elements de rodar silenciosos i no agressius.
Als efectes de minimitzar les distorsions en l’activitat normal que es realitza a les
diferents seus així com assolir la màxima eficiència i coneixement de l’entorn on es
realitza el servei, l’empresa adjudicatària vetllarà per tal de garantir l’estabilitat de
l’equip de personal per a la prestació del servei.
L’adjudicatari del present servei ha de mantenir un interlocutor únic que actuarà de
coordinador del seu personal per a les actuacions contractades i assumirà la
representació de l’empresa adjudicatària amb els responsables de l’Hospital que
requereixen el servei de trasllats.
Tot el personal que l’adjudicatari posi a disposició del servei, ha de reunir les habilitats
i capacitats pròpies i adequades per a les tasques a realitzar, com a petits
desmuntatges i muntatges de mobiliari d’oficina o altres.
L’empresa adjudicatària, en els trasllats entre diferents seus que requereixin transport
amb vehicles per via pública, assumeix íntegrament qualsevol responsabilitat derivada
del incompliment de les obligacions corresponents a tots els nivells (legislació
específica en matèria de transports, d’activitat econòmica, de circulació,
d’assegurances, etc..).
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L’Empresa adjudicatària està obligada a acreditar, en el moment de formalitzar el
contracte, les Assegurances mínimes següents:
•
•
•

Assegurança a tot risc dels vehicles, d'acord amb la normativa vigent,
que cobreixi la responsabilitat civil a tercers
Assegurança que cobreixi els danys produïts a les mercaderies
transportades per l'empresa adjudicatària per un valor mínim de 20.000
€
Assegurança de l'emmagatzematge de les mercaderies contra robatori,
incendi i inundacions.

Addicionalment, el contractista ha de complir les següents obligacions específiques
en l’execució:
a) Realitzar el servei d’acord amb les indicacions i definicions realitzades pel tècnic
responsable de la Direcció d’Infraestructures de l’Hospital Clínic i comunicar
qualsevol incidència no prevista, que alteri el servei inicialment encarregat, en el
mateix moment que es produeixi, als efectes de redefinir, si s’escau, el servei
encarregat inicialment.
b) Només es realitzaran canvis en relació a l’encàrrec inicial, si així ho determina de
forma expressa el tècnic responsable de la Direcció d’Infraestructures, que actua
com a interlocutor únic per part de l’HCB en tots els serveis que es derivin del
present contracte.
c) Els serveis objecte del present contracte es prestaran, preferentment, per
l’empresa adjudicatària dintre de la jornada laboral. Quan per motius funcionals o
de garantia de l’activitat assistencial ho requereixin, també es podrà requerir el
servei en altres horaris i/o festius, aplicant sempre, els mateixos preus adjudicats.
En qualsevol cas, l’adjudicatari ha de garantir la disponibilitat del servei objecte
del present contracte durant els 12 mesos de l’any, períodes de vacances
inclosos.
d) Realitzat el servei, l’empresa adjudicatària girarà albarà com a comprovant de
recepció que cal que sigui acceptat, mitjançant la signatura corresponent, pel
tècnic de la Direcció d’Infraestructures responsable del mateix o responsable del
Servei corresponent. La factura corresponent, es presentarà en un termini no
superior a un mes des de la data d’ acceptació d’albarà.
e) Quan el servei consisteixi en la retirada íntegra i trasllat de tot el material,
documentació, mobiliari, etc.. d’un espai a un altre, l’empresa adjudicatària
disposarà d’un sistema d’informació que permeti l’emissió d’un document amb la
relació detallada del mateix (amb el contingut mínim que defineixi la direcció
d’Infraestructures de l’Hospital Clínic), que serà expressament autoritzat,
mitjançant la signatura del tècnic responsable per part de l’Hospital Clínic.
f)

En el supòsit que la destinació sigui el rebuig total o parcial, l’adjudicatària ha
d’estar en disposició d’acreditar la destrucció selectiva en el cas que així es
defineixi o la destinació definitiva corresponent, d’acord amb la normativa
aplicable a nivell mediambiental i de reciclatge.
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g) No correspon a l’adjudicatari la manipulació general de la documentació o
suports de qualsevol naturalesa que continguin dades de caràcter personal amb
un tractament de retirada i destrucció especifica i legalment establert. En el
supòsit que l’empresa adjudicatària detecti que una part de l’encàrrec de trasllat
i/o destrucció és o pot ser àmbit objectiu de la regulació de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD) ) i el seu reglament (Reial Decret 1720/2007) ho comunicarà
immediatament al seu interlocutor de l’Hospital Clínic, que farà les
comprovacions oportunes i donarà les instruccions corresponents en cada cas.
h) En relació al trasllat de documentació i tret dels casos de rebuig definitiu no
inclosos al paràgraf anterior, en general, si no hi ha indicació expressa, no
correspon a l’empresa adjudicatària l’embalatge de documentació objecte de
trasllat.
i)

Per a l’execució del contracte, l’empresa subministrarà al seu personal tots els
protectors necessaris per a la preservació dels objectes a traslladar, tant a nivell
de manipulació com del trasllat dels mateixos així com els corresponents de
protecció col·lectiva i individual necessaris per a la realització segura de les
tasques encomanades.

j)

L’empresa adjudicatària ha de disposar, per a l’execució del servei, del conjunt
de recursos necessaris, en particular:
-

Eines manuals per petits desmuntatges o muntatges

-

Elements de transport: trans-palets hidràulics, carros, gàbies mòbils,
cubetes, etc.

-

Elements d’elevació: tractels, rampes mecàniques o muntacàrregues mòbils
i portàtils.

-

Auto capitonés amb plataforma elevadora i furgonetes varies, o altres
vehicles adaptats a la naturalesa de cada transport.

-

Magatzem.

-

Material d’embalatge adient per garantir l’integritat del material

-

Personal amb formació i coneixements adients, d’acord amb la legislació
sobre transport i prevenció de riscos laborals. (a acreditar)

5. PENALITZACIONS:
A continuació, es detallen les penalitats que es podran imposar al contractista en
el supòsits d’incompliment següents:
a) Incompliment del temps de resolució en trasllats urgents que no estiguin
prèviament programats (48 hores com a màxim), en més d’un 5% dels
trasllats d’aquest tipus, un 10% del valor de l’any natural.
b) Posin de manifest la falta d’algun dels recursos inclosos a l’oferta
adjudicada, motiu pel qual, el servei no es pugui realitzar de la forma
definida o causi incidències en la seva execució.
c) Alterin i obstaculitzin de forma evident el normal funcionament de l’activitat
que es realitza a les diferents seus degut a una negligència en l’execució del
contracte imputable a l’empresa adjudicatària.
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En els supòsits abans indicats, la penalització pot suposar fins un màxim del 30%
de l’import adjudicat, prèvia notificació i audiència a l’empresa adjudicatària, sens
perjudici d’altres responsabilitats que es puguin derivar de les incidències causades.
La reincidència de fins a 3 faltes en l’execució del contracte, suposarà la seva
resolució, prèvia notificació motivada.
L’execució de les penalitzacions es materialitzarà amb els pagaments pendents per
serveis prestats si aquests cobreixen l’import corresponent, en cas contrari,
s’executarà l’aval dipositat com a garantia del contracte, per l’import de la
penalització.
6. PREUS UNITARIS DE REFERÈNCIA:
Els preus unitaris de sortida s’especifiquen a continuació (imports sense IVA):

CONCEPTE:

PREU UNITARI (SENSE IVA) :

Operari (unitat)

Preu / hora – 20,00 €

Us de vehicle:

Preu / hora - 16,00 €

Rampa elevadora

Preu / hora - 12,00 €

Magatzem

Preu / m3 per dia 2,88 €

Caixa

Preu / caixa 1,25€

Operari horari nocturn / festius

Preu / hora - 26,00 €

Sortida vehicle horari nocturn /
festius

Preu / hora - 20,80 €

Els preus indicats inclouen la totalitat de despeses necessàries, iva no inclòs.
L’horari nocturn comprèn de 22h a 07h del matí.
Per determinar la durada del servei, el criteri serà sempre l’inici efectiu dels treballs i
la d’acabament, associada al lliurament del material a la seva destinació definitiva.
En els trasllats interns que no requereixin sortida a l’exterior, d’acord amb la
definició realitzada, no es podrà facturar servei de vehicles. Aquesta regla general,
només es podrà exceptuar en els supòsits de trasllats interns que, per la seva
dimensió i/o complexitat, requereixin de l’ús de maquinària/equips específics de
gran volum o pes.
En els trasllats externs, per al càlcul de l’ús de vehicle, la facturació començarà a
comptar 30 minuts abans de l’hora concertada per a la primera adreça de càrrega.
Com a criteri general, si per característiques del servei és necessària la utilització
d’embalatges, cinta de precintar, mantes o similars, s’entendran inclosos dins del
preu ofertat i no es facturaran a banda.
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ANNEX I – RELACIÓ DE CENTRES
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