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ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SERVEI DE
MANTENIMENT
DELS
APARELLS
ELEVADORS
MUNICIPALS
DE
L’AJUNTAMENT DE GIRONA, AIXÍ COM DE LA FUNDACIÓ MUSEU DEL CINEMA
COL·LECCIÓ TOMÀS MALLOL I EL SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS
D'AQUEST MANTENIMENT

Als efectes establerts a l’article 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP), es publica el present anunci de formalització de la CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA, AIXÍ
COM DE LA FUNDACIÓ MUSEU DEL CINEMA COL·LECCIÓ TOMÀS MALLOL I EL
SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS D'AQUEST MANTENIMENT, d'acord amb les condicions que
s'enumeren:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Girona
b) Número d’identificació: P1708500B
c) Dependència que tramita l'expedient: Àrea d’Hisenda i Règim Interior. Servei de Contractació i
Compres
d) Domicili: Plaça del Vi, número 1.
e) Localitat: Girona
f) Codi NUTS: ES512
g) Telèfon: 972 419 021
h) Fax: 972 419 495
i) Adreça electrònica: contractacioicompres@ajgirona.cat
j) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
k) Número d'expedient: 2019024512
l) Perfil del contractant: http//:contractaciopublica.gencat.cat/perfil/girona/customProf

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte:
Contracte mixte
La present contractació inclou prestacions pròpies del contracte de serveis i del contracte de
subministraments, concretament: per un costat, pel què fa el manteniment dels aparells elevadors, es
tractaria d’un contracte de serveis en els termes de l’article 17 de la LCSP i pel que fa al subministrament
dels recanvis necessaris per al correcte manteniment dels ascensors, d’un contracte de subministraments
en els termes de l’article 16 de la LCSP.
El servei de manteniment o “Prestació 1” inclou el manteniment preventiu mensual, el manteniment correctiu
(que es dona quan es produeix alguna avaria o calen reparacions), les inspeccions inicials i periòdiques, el
servei d’assistència 24/365 i de rescat i la gestió de les eines informàtiques per al manteniment dels
elevadors.
Els subministraments o “Prestació 2”, inclouen tot el manteniment correctiu no inclòs en la “Prestació 1” i la
substitució d’elements per desgast o obsolescència, no inclosos en la “Prestació 1”. Aquesta prestació
també inclourà tots aquells treballs que s’hagin de portar a terme per indicació d’una acta de revisió
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efectuada per l’Entitat d’Inspecció i Control, que no estiguin inclosos en la relació de treballs inclosos en la
“Prestació 1”.
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Atès que l’import dels serveis és superior al del subministrament, tal i com es deriva de l’informe tècnic
d’inici de l’expedient, el règim aplicable a la preparació i adjudicació del present contracte serà el previst
pels contractes de serveis en els termes de l’article 18 de la LCSP.
Pel què fa al règim aplicable als efectes, compliment i extinció, és el previst en el present plec, d’acord amb
l’article 122 de la LCSP, es tracta de les normes aplicables a les diferents prestacions fusionades entre
elles.
.
b) Descripció de l’objecte:
El servei de manteniment dels aparells elevadors dels equipament municipals de l'Ajuntament de Girona i
la Fundació Museu del Cinema, Col·lecció Tomàs Mallol, i el subministrament de recanvis d'aquest
manteniment, d’acord amb el Conveni de col·laboració signat per les parts el 16 d’abril de 2019.
c) Divisió per lots i número: NO
d) Codi del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV): 50750000 Servei de manteniment
d’ascensors
e) Lloc d’execució: Girona. Edificis propietat de l’Ajuntament i Fundació Museu del Cinema – Col·lecció
Tomàs Mallol.
f) Contracte reservat de conformitat amb la D.A. 4a de la LSCP: No

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment d'adjudicació: Obert, atenent a una pluralitat de criteris de valoració.
c) Contracte subjecte a regulació harmonitzada: Si
Atès que el Valor estimat del contracte supera la xifra prevista a l’article 22.1.b) de la LCSP modificada per
l’Ordre Ministerial HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents
tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic, amb entrada en vigor a partir de l’1 de
gener de 2018, i que fixa el llindars a efectes d’aplicació dels procediments de contractació establint-lo, en
el cas de contractes de serveis, en 221.000 euros de valor estimat del contracte.

4. Durada:
Termini total: El contracte tindrà una vigència de dos anys, a comptar des del primer dia del mes següent
a la data de signatura del contracte.
Pròrrogues: Si. El contracte es pot prorrogar per dues anualitats més d’any en any.

5. Criteris per a l’adjudicació del contracte


Pluralitat de criteris d’adjudicació



Total màxim de puntuació: 100 punts
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Criteris avaluables mitjançant fórmules ( fins a 70 punts)

Oferta econòmica del servei de manteniment (fins a 45 punts)
Baixa oferta en la proposta econòmica sobre el preu del servei semi-risc de la Prestació 1. La puntuació es
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farà d’acord amb:
Puntuació oferta econòmica = (45* oferta més econòmica) / oferta que es puntua.
Per oferta econòmica s’entén la quantitat que s’ofereix com a proposta de preu anual de licitació del servei,
IVA exclòs.
Aquesta fórmula proposa atorgar la màxima puntuació a la millor oferta i la mínima puntuació a la pitjor.
En el que es refereix a l’oferta econòmica (criteri de valoració 1) es considerarà oferta anormal o
desproporcionada quan el preu ofert pel licitador sigui desproporcionat d’acord amb el criteri previst a l’article
85 del RGLCAP.

Descompte dels preus de la prestació 2 (fins a 15 punts).
Percentatge de descompte sobre els preus de la família BL (materials per a instal·lacions de transport) del
Banc Bedec de l’ITEC, vigent en el moment de la presentació de l’oferta.
Aquests preus s’aplicaran en el subministrament de recanvis derivats dels manteniments, en els que es
considera inclosa la mà d’obra i altres despeses de substitució.
Puntuació descompte = (15 * descompte que es valora) / descompte màxim.
Aquesta fórmula proposa atorgar la màxima puntuació a la millor oferta i la mínima puntuació a la pitjor.

Adequacions d’accessibilitat dels ascensors (fins a 10 punts).
Dotar la cabina d’un sistema de senyalització sonor que indica l’obertura i el tancament de portes, la planta
de parada de l’ascensor i el sentit de desplaçament segons norma UNE EN 81-70:2004.
Es valorarà el número d’equips a adequar. L’adequació es portarà a terme durant els 6 primers mesos del
contracte.
Es valora el número d’ascensors en que es portarà a terme l’adequació durant el contracte, essent el número
màxim de 20.
Puntuació adequació accessibilitat = (10 x nº equips adequats oferta) / (nº d’equips oferts màxim).
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Criteris avaluables que depenen d’un judici de valor ( fins a 30 punts)

En aquest punt, les empreses licitadores hauran de presentar dos documents:
. Memòria tècnica específica del servei.
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. Estudi tècnic de les instal·lacions de l’Edifici Consistorial.

1. Memòria tècnica específica del servei (fins a 20 punts).
Presentació de la memòria tècnica signada pel licitador. Es valorarà principalment l’ajust d’aquesta memòria
al servei requerit en el Plec de Condicions Tècniques particulars d’aquesta licitació, puntuant més aquelles
memòries que descriguin amb major concreció com organitzaran el servei.
La memòria tindrà una extensió màxima de 25 pàgines.
Es valorarà de la següent manera:


Proposta d'execució del servei (fins a 8 punts)

La memòria haurà de reflectir que s'ha estudiat bé el plec de condicions tècniques i que la proposta que en
ella s'hi desenvolupa dona un correcte compliment a tots i cadascun dels seus punts.


Proposta de la sistemàtica de gestió de la qualitat del servei de conservació dels equips i de la
gestió mediambiental dels residus generats (fins a 6 punts)

Es valorarà la implantació en aquest contracte de sistemes de gestió normalitzats, tan en la qualitat com a
la gestió ambiental.


Recursos directes destinats al contracte (fins a 6 punts)

Es valoraran els recursos directes (materials, eines, equips i d'altres) destinats directament al contracte.
Haurà de tractar-se de recursos útils i enfocats clarament a una millora en el compliment del servei.

2. Estudi tècnic dels ascensors exteriors de l’Ajuntament de Girona (fins a 10 punts)
Estudi tècnic on es descriguin els diferents equips i el seu estat de conservació, així on es proposin
intervencions adequades per cadascun d’ells. Es tracta dels ascensors d ela Pujada St. Martí, Grup St.
Daniel, Picapedrers i Punta del PI, les característiques dels quals les trobem en l’annex del Plec de
condicions Tècniques.
També es valorarà una proposta de seguiment específic d’aquests equips, tenint en compte la seva especial
exposició i l’ús.
Es valorarà tant la descripció tècnica de les instal·lacions i el seu estat, com la realització de propostes
concretes i encertades d’accions a emprendre, des d’un punt de vista tècnic i econòmic.
Es valorarà de la següent manera:
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Diagnosi ( 3 punts)



Encert en la proposta de solucions ( 3 punts)



Proposta de seguiment específic (4 punts )

La visita d’aquests equips, al tractar-se d’ascensors públics, les portaran a terme les empreses pel seu
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compte.

6. Adjudicació
Data: Acord de la Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2019.
Número d’ofertes rebudes: 4
Contractista:
ASCENSORS GIRONA SA
Es l’operador una PYME: No
Direcció: Avda. Mas Pins, 61 – 17457- Riudellots de la Selva ( GIRONA)
Codi NUTS: ES512
Telèfon: 689310818
Direcció electrònica: licitaciones@orona.es
Nacionalitat: Espanyola
Import d’adjudicació:
1.- En relació a l'AJUNTAMENT DE GIRONA:
Per un import màxim, pels 2 anys de contracte, pel que fa al servei de manteniment semi-risc o Prestació
1, per un import de cinquanta-quatre mil sis-cents trenta euros amb trenta-vuit cèntims ( 54.630,38 € ) IVA
exclòs, més onze mil quatre-cents setanta-dos euros amb trenta-vuit cèntims ( 11.472,38 € ) en concepte
d'IVA calculat al 21%, essent la despesa total de seixanta-sis mil cent-dos euros amb setanta-sis cèntims
(66.102,76 € ). Pel que fa al subministrament de rencavis o Prestació 2, l'import màxim pels 2 anys de
contracte és de trenta quatre mil euros ( 34.000,00 ) IVA exclòs, més set mil cent-quaranta euros ( 7.140,00
€ ) d'IVA calculat al tipus del 21%, essent la despesa total de quaranta-un mil cent-quaranta euros
(41.140,00 € ).
S'estableix un percentatge de descompte sobre els preus de la família BL del Banc Bedec de l'ITEC del
35%.
L'import total pels 2 anys de contracte, pel que fa al servei com al subministrament, és de cent set-mil doscents quaranta-dos euros amb setanta-sis cèntims ( 107.242,76 € ), IVA inclòs.
2.- En relació a la FUNDACIÓ MUSEU DEL CINEMA COL·LECCIÓ TOMÀS MALLOLL:
Per un import màxim, pels 2 anys de contracte, pel que fa al servei de manteniment semi-risc o Prestació
1, per un import de dos mil cent quaranta-dos euros amb cinquanta-vuit cèntims ( 2.142,58) IVA exclòs, més
quatre-cents quaranta nou euros amb noranta-quatre cèntims (449,94 € ) en concepte d'IVA calculat al 21%,
essent la despesa total de dos mil cinc-cents noranta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims (2.592,52 €).
Pel que fa al subministrament de rencavis o Prestació 2, l'import màxim pels 2 anys de contracte és de mil
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euros ( 1.000,00 ) IVA exclòs, més dos-cents deu euros ( 210,00 € ) d'IVA calculat al tipus del 21%, essent
la despesa total de mil dos-cents deu euros (1.210,00 € ).
L'import total pels 2 anys de contracte, pel que fa al servei com al subministrament, és de tres mil vuit-cents
dos euros amb cinquanta-dos cèntims ( 3.802,52 € ) IVA inclòs.
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Termini d’execució: El contracte tindrà una vigència de 2 anys a comptar del primer dia del mes següent
a la signatura del contracte. Aquest es podrà per dues anualitats més d’any en any.

7. Publicitat i perfil del contractant
La present formalització es publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE ) i en el perfil del
contractant de l’Ajuntament de Girona.

8. Formalització
Data: 20 de gener de 2020

9. Recurs
Contra l'adjudicació d'aquest contracte, pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, pot interposar el recurs especial en
matèria de contractació a què es refereix l'article 44 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic ( LCSP), presentant el corresponent escrit en el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, en el registre general de l'Ajuntament de Girona, o en els llocs establerts a l’article 16.4 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini
de quinze dies hàbils comptats a partir de la data d’enviament o avís de la notificació de l’acte impugnat,
sempre que s’hagi publicat el mateix dia en el perfil del contractant.

Girona,
L’Alcaldessa

Marta Madrenas i Mir

