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Núm. expedient 2021‐10
Contracte de serveis ‐ procediment obert
ANNEX 3 AL PCAP PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA
MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS DEL CLIMA DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES I DE LA RESTA
DE DEPENDÈNCIES GESTIONADES PER PROCORNELLA, AMB CONDICIONS ESPECIALS
D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE VINCULADES AMB CONDICIONS LABORALS I SOCIALS:
COMPLIMENT SMI i SUBROGACIÓ DE PERSONAL, AMB INNOVACIÓ: ÚS E‐COORDINA, I AMB
LA QUALITAT DEL SERVEI: TASQUES MÍNIMES SEGONS PPTP.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8562, Llibre 7809, Full 100373, CIF A-58283342

Documents a presentar per valorar les ofertes per
CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT
A INSERIR EN SOBRE ELECTRONIC 2

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. ..............,
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................,
adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................),
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE LA MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS DEL CLIMA DE LES INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES I DE LA RESTA DE DEPENDÈNCIES GESTIONADES PER PROCORNELLA, AMB
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE VINCULADES AMB CONDICIONS
LABORALS I SOCIALS: COMPLIMENT SMI i SUBROGACIÓ DE PERSONAL, AMB INNOVACIÓ: ÚS E‐
COORDINA, I AMB LA QUALITAT DEL SERVEI: TASQUES MÍNIMES SEGONS PPTP, PRESENTA LA
SEVA OFERTA I es compromet a portar‐la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP) i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), que
accepta íntegrament, per:
Concepte
1.1.Preu anual del
servei ordinari
1.2. Preu per hora per servei urgent
de manteniment o reparació

1.3 Preu per hora per servei
extraordinari en dissabtes,
diumenges o dies festius

2.Import màxim limitatiu anual per
servei extraordinari per mà d’obres i
peces de reparacions d’avaries (no
susceptible de baixa, s’haurà de
justificar)

Import
(més IVA)
.... €

... €
... €
... €
...€

Unitat de
prestació/ temps
2 anys

Hora operari
Hora ajudant
Desplaçament
Dietes segons
horari laboral

Hora operari
Hora ajudant
Desplaçament
Dietes segons
horari laboral
39.600 €
2 anys
... €
... €
... €
...€

Total contracte
(més IVA)
... €

‐
‐
‐

‐

79.200 €
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Pressupost base de licitació (més IVA)

... €

No tindrà lloc sota cap concepte la revisió de preus.
Criteri B.‐ Reducció de temps d’atenció d’avaries Proposta de temps d’atenció d’averies i
reparacions:
i reparacions per part de personal especialitzat.
□Abans de 6 hores.
Caldrà reparar‐ho dins el mateix termini màxim □Més de 6 hores i fins a 12 hores.
computat des de la recepció de la peça □Més de 12 hores i fins a 24 hores.
□Més de 24 hores i fins a 48 hores.
corresponent.
□Més de 48 hores.
Criteri C.‐ Bonus de parella (oficial i peó/oficial Proposta de ........... Hores/any ofertades
3a) per a la realització d’actuacions
extraordinàries lligades a reparacions pròpies
del contracte, amb un màxim de 100 hores/any.
Criteri D.‐ Compromís de realització d’auditoria Compromís de realitzar auditoria del
homologada per fabricants de la maquinària de següent:
□Bloc 1.‐ Refredadores.
les instal∙lacions.
□Bloc
2.‐
Deshumectadores
i
Amb
lliurament del document oficial Climatitzadors.
□Bloc 3.‐ Calderes.
acreditatiu.
De l’Annex 3.‐ on es detallen els blocs a
efectes de puntuació, de les maquinàries
a auditar amb caràcter anual per part dels
fabricants.
Criteri E: Mitjans i recursos personals més S’aporta el següent número de:
adequats i idonis per a dur a terme l’objecte del
.... de carnets/ titulacions professional
contracte.
Es valorarà aquest, atorgant la màxima que s’aporti vinculada amb l’objecte del
puntuació als mitjans i recursos personals contracte.
adscrits a l’execució del contracte que resultin
més adequats i idonis per a dur a terme les ..... de certificats que acreditin la bona
prestacions incloses en l’objecte del contracte.
execució en la realització de prestacions
Per tal de poder valorar aquest criteri, el licitador de característiques similars (per objecte i
haurà d’aportar:
codi CPV) (cada un mínim 6 mesos
 Identificació del personal responsable i d’experiència).
adscrit a l’execució del contracte.
 La qualificació: s’aportaran carnets
(instal∙lador autoritzat de gas, categoria
A; instal∙lador autoritzat d’aigua o
equivalent) i/o titulacions professionals
d’aquest personal.
 L’experiència d’aquest personal en la
realització de prestacions de similars
característiques de les que són objecte
d’aquest contracte.
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Es valorarà de la següent forma: Per cada carnet/
titulació professional que s’aporti vinculada amb
l’objecte del contracte: 0,5 punts fins un màxim
de 2,5.
Per cada certificat que acrediti la bona execució
en la realització de prestacions de
característiques similars (per objecte i codi CPV)
(cada un mínim 6 mesos d’experiència): 0,5
punts fins un màxim de 2,5.
CRITERI F: Proposta de periodicitat de supervisió
i coordinació amb responsable del contracte de
PROCORNELLÀ, amb comunicació de les
incidències que es produeixin en la prestació del
servei.

Proposta de periodicitat de supervisió i
coordinació:
□ Setmanal
□ Quinzenal

CRITERI G: Proposta de temps màxim de Proposta de temps màxim cobertura de
cobertura de baixes o de manca d’assistència del baixes o de manca d’assistència de
personal adscrit a la prestació del servei:
personal adscrit a la prestació del servei.
□ Mateix dia
□ Dia següent
□ Més de 48 hores
CRITERI H: Sistema de la gestió de la qualitat i
sistema de gestió ambiental acreditats
mitjançant CERTIFICATS ISO.
S’atorgarà la següent puntuació, si s’acredita
documentalment estar certificat per les següents
Normes:

Acredita documentalment disposar dels
següents Certificats ISO:
□ Norma ISO 14001‐ sistema de gestió
ambiental o Certificat sistema comunitari
de gestió i auditoria ambiental (EMAS)
segons Reglament 1221/2209, Parlament
Europeu i del Consell 15/11/2009.
□ Norma ISO 50001 – sistema de gestió
energètica

□ Norma ISO 9001 – Sistema de gestió de
la qualitat
(Data, segell i signatura).”
(*) En relació a tots els criteris pels quals es requereixi aportació de
documentació,
caldrà
aportar‐la
mitjançant
la
plataforma
de
licitació
electrònica vortal, dins del termini i el sobre electrònic per valorar els
criteris d’avaluació automàtica, cas que no s’aportin o no acreditin el criteri,
no s’atorgarà puntuació.
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