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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL
CONTRACTE I INFORME INICI:
El Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (Reial Decret 513/2017, de 22 de
maig), així com els tres annexos relatius a les disposicions tècniques, regula les operacions de
manteniment, operacions i procediments mínims de manteniment que cal dur a terme en
cada tipus d’instal·lació, així com dels informes a lliurar a la propietat després de cada revisió.
L’apèndix de l’annex I del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis inclou una
llista de normes UNE i altres de reconegudes internacionalment, de compliment obligat, de
manera total o parcial, a fi de facilitar l’adaptació a l’estat de la tècnica en cada moment.
Aquestes normes s’identifiquen pels seus títols i la seva numeració, incloent-hi l’any d’edició.
Aquest nou reglament deroga el Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprovà
l’anterior Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, i l’Ordre del Ministeri
d’Indústria i Energia, de 16 d’abril de 1998, sobre normes de procediment i desplegament del
Reial decret esmentat, i així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang
o inferior que contradiguin el que disposa aquest Reial decret.
La present proposta té per objecte la contractació del servei de manteniment dels extintors i
equips contra incendis als edificis públics municipals de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i té
com a principal finalitat garantir la continuïtat d'aquest servei amb un manteniment eficaç, de
qualitat, amb l'aplicació dels requisits normatius i del seu control, i seguir les recomanacions
dels fabricants per assegurar el nivell tècnic de les instal·lacions, prevenint possibles avaries i
realitzar, quan procedeixi, reparacions.
L’Ajuntament no disposa de mitjans propis quant a personal ni material adequats i suficients
per dur a terme l’objecte del contracte.
La present contractació, amb caràcter de continuïtat, té el seu antecedent en l’expedient
22672/2019. En conseqüència, la formalització del contracte del qual és objecte el present
informe no podrà ser abans del 7 de gener de 2022.
1.

OBJECTE:

Contractació del servei de manteniment dels extintors i equips contra incendis als edificis i
dependències municipals.
2.
LOTS: No es considera procedent la divisió en lots atenent que, per la pròpia
naturalesa del contracte, on les tasques a complir pel licitador són molt delimitades, la seva
divisió en lots dificultaria la seva execució des d’un punt de vista tècnic, fent-la més onerosa.
Al mateix temps, la necessitat de coordinar diversos contractistes podria comportar un risc
per a l’adequada execució del contracte.
La no existència de lots és basa en el principi de l’eficàcia i eficiència las contractes públics
degut a que:
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→ Eficiència en la gestió tècnica i documental de l’avaria. El tractament de les dades serà a
través d’OT’s (ordres de treball) generades a través d’un mateix programa de gestió de
manteniment provinents d’una mateixa font (empresa contractada), s’estableix un únic
interlocutor entre la mencionada empresa i el representant de manteniment de
l’Ajuntament.
→ Optimització del recursos tant tècnics com d’actuació al tenir-se una visió única i global de
la problemàtica en cada instal·lació, facilitant la coordinació entre empresa i administració
a l’hora de la presa de decisions.
Cal tenir present que la no divisió en lots no implica en cap cas la inexistència d’una restricció
o vulneració del principi de lliure concurrència. Un principi rector bàsic de la contractació
pública que és l’eficient utilització dels fons públics que exigeix que l’òrgan de contractació a
l’hora d’integrar la prestació objecte d’un contracte en un únic lot hagi de ponderar la major
eficiència en l’execució de la prestació i la llibertat d’accés als licitadors, no discriminació i
salvaguarda de la competència.
3.

CPV 2008:

50413200-5 – Serveis de reparació i manteniment d’instal·lacions contra incendis.
4.
RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Joan Baptista Garcia Ferrete
Cap de Secció de Manteniment d’edificis
Secció de Manteniment i Serveis Urbans
Ronda de Llevant, 24
08820 El Prat de Llobregat
934 786 221 ext. 5020 garciaf@elprat.cat
5.
NOM, COGNOMS I CÀRREC DELS 2 VOCALS DEL DEPARTAMENT QUE FORMARAN
PART DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:
Antonio Boscadas Hernández
Director de Serveis
Manteniment i Serveis Urbans.
Joan Baptista García Ferrete
Cap de secció de Manteniment d’edificis
Manteniment i Serveis Urbans.
6.

ÉS UN CONTRACTE AMB CONTINUÏTAT?:

Sí.
7.

TERMINI:

2 anys amb possibilitat de pròrroga expressa per 1 any més
8.

PRÒRROGA:

Sí. Per 1 any (2 + 1)
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9.
PREU DE LICITACIÓ:
Manteniment preventiu: 41.247 € preu fix anual (IVA no inclòs).
Retimbrat anual: 4.852,80 € IVA no inclòs.
Manteniment correctiu: Preus unitaris amb el descompte ofertat sobre preu/hora
extraordinària amb motiu de l’execució de tasques fora del manteniment preventiu.
Màxim manual 5.000 € (IVA no inclòs).
Pressupost base de licitació anual: 51.099,80 € IVA no inclòs.
10.

VEC (valor estimat del contracte): 183.959,28 € IVA no inclòs.

CONCEPTE

Preventiu (part fixa)

1R EXERCICI

MODIFICACIONS
PREVISTES

(20 %)

PREU TOTAL
IVA NO
INCLÒS

IMPORT TOTAL
IVA INCLÒS

41.247,00

41.247,00

24.748,20

148.489,20

4.852,80

4.852,80

4.852,80

2.911,68

17.470,08

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

18.000,00

21.780,00

51.099,80

51.099,80

51.099,80

30.659,88

183.959,28

222.590,73

Correctiu (preus unitaris)

11.

PRÒRROGA

41.247,00

Retimbrat

TOTAL

2N. EXERCICI

179.671,93
21.138,80

TIPUS D'IVA:

21 %
12.

DETERMINACIÓ DEL PREU

Preus unitaris.
13.

POSSIBLES MODIFICACIONS:
 Per la necessitat d’incloure o reduir el nombre d’instal·lacions a mantenir.
 Per increment del nombre imprevist de retimbrats.

El percentatge màxim d’aquestes modificacions no podrà superar en la seva totalitat el 20 %
del preu d’adjudicació del contracte
14.

ÉS UN CONTRACTE AMB TRACTAMENT DE DADES CONFIDENCIALS?: No.

15. ÉS UN CONTRACTE
PERSONAL?

DE SERVEIS

AMB OBLIGACIÓ DE SUBROGACIÓ DE

No.
16. ÉS UN CONTRACTE QUE COMPORTA EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE PROTECCIÓ
JURÍDICA DEL MENOR?:
No.
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17.

SUBCONTRACTACIÓ:

Es permet a l’adjudicatari la subcontractació del manteniment dels equips i instal·lacions amb
presència de gasos inerts, o que facin us d’aigua nebulitzada en l’extinció d’incendis, a
empreses mantenidores que compleixin amb els requisits del RD 513/2017, de 22 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.
18.

LLOC:

Equipaments i instal·lacions relacionats a l’Annex 1 del plec de prescripcions tècniques.
19. FORMA DE PAGAMENT:
L’habitual de la Corporació i de conformitat amb l’assenyalat al corresponent plec de
prescripcions tècniques que s’acompanya.
20. GARANTIA:
Definitiva: SI, l’establerta legalment.
21. CONDICIONS: Les assenyalades al corresponent plec de prescripcions tècniques que
s’acompanya.
22.

TERMINI DE GARANTIA DEL PRODUCTE:

2 anys pels materials i 1 any pels treballs realitzats.
23.

PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

24.

SOLVÈNCIA.-

Sí. 900.000 €.

Solvència econòmica:

Volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereix el contracte, referit al millor exercici
dintre dels tres últims disponibles per import igual o superior a l' exigit en l'anunci de licitació.
Solvència tècnica:


25.

Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixin l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres anys, en què
s’indiqui, l’ import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
CRITERIS OBJECTIUS D’ADJUDICACIÓ:

Criteris avaluables de forma automàtica (màxim 100 punts)
Els criteris per a la valoració de les ofertes presentades a la licitació seran únicament
objectius mitjançant l’aplicació de formules.
25.A) Manteniment preventiu, l’empresa que presenti l’oferta més econòmica en la seva
globalitat del total de les presentades, obtindrà la màxima puntuació (60 punts).
La resta d’empreses obtindran puntuació proporcional resultant de l’aplicació de la següent
formula:

Puntuació =

x 60
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No s'admetran ofertes que no contemplin la totalitat de preus.

El concepte “preu de licitació” d’aquesta formula, atès que s’està valorant el manteniment
preventiu, serà el corresponent al preu fix anual (41.247,00 €).
L’oferta a valorar correspondrà a la suma de tots els preus unitaris, sense IVA, oferts pel
licitador en la seva proposta econòmica conforme al model establert en l’annex 2.1 del plec
de prescripcions tècniques en concepte de revisions.
25.B) Retimbrat, l’empresa que presenti l’oferta més econòmica en la seva globalitat de
total de les presentades, obtindrà la màxima puntuació (15 punts).
La resta d’empreses obtindran puntuació proporcional resultant de l’aplicació de la següent
formula:

Puntuació =

x 15

No s'admetran ofertes que no contemplin la totalitat de preus.

L’oferta a valorar correspondrà a la suma de tots els preus unitaris, sense IVA, oferts pel
licitador en la seva proposta econòmica corresponent al present apartat conforme al preu
base de licitació (4.852,80 €) i de conformitat al model que s’estableix a l’annex 2.2 del
plec de prescripcions tècniques (oferta retimbrats).
25.C) Manteniment correctiu, recàrregues, l’empresa que presenti l’oferta més
econòmica en la seva globalitat del total de presentades, de l'annex 2.3 del plec de
prescripcions tècniques obtindrà la màxima puntuació (fins a 8 punts).
La resta d’empreses obtindran puntuació proporcional resultant de l’aplicació de la següent
formula:

xC

No s'admetran ofertes que no contemplin la totalitat de preus.

L’oferta a valorar correspondrà a la suma dels valors ponderals de cadascuna de les tipologies
d’extintors, sense IVA, ofertats pel licitador en la seva proposta econòmica conforme al model
establert en l’annex 2.3 en concepte de recàrregues de l’agent extintor. El valor de la
constant C serà segons la següent ponderació:
Recàrrega
Recàrrega
Recàrrega
Recàrrega

extintor
extintor
extintor
extintor

6 kg pols: fins un màxim de 4 punts de la formula
50 kg pols: fins un màxim d’1 punt de la formula
2 kg CO₂: fins un màxim d’1 punt de la formula
5 kg CO₂: fins un màxim de 2 punts de la formula

25.D) Manteniment correctiu, ma d’obra i desplaçament, l’empresa que presenti l’oferta
més econòmica en la seva globalitat del total de presentades, de l'annex 2.4 del plec de
prescripcions tècniques obtindrà la màxima puntuació (fins a un màxim de 7 punts).
La resta d’empreses obtindran puntuació proporcional resultant de l’aplicació de la següent
formula:
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xC

No s'admetran ofertes que no contemplin la totalitat de preus.

L’oferta a valorar correspondrà a la suma dels valors ponderals de cadascuna de les tipologies
de mà d’obra i desplaçament, sense IVA, ofertats pel licitador en la seva proposta econòmica
conforme al model establert en l’annex 2.4. El valor de la constant C serà segons la següent
ponderació:
Hora normal oficial de 1a: fins un màxim de 2 punts de la formula
Hora extra/festiva/nocturna oficial 1a: fins un màxim d’1 punt de la formula
Hora normal ajudant: fins a un màxim de 2 punts de la formula
Hora extra/festiva/nocturna ajudant: fins un màxim de 1 punt de la formula
Desplaçament (anada i tornada) fins un màxim de 1 punts de la formula
25.E) Manteniment correctiu- nous extintors En aquest apartat es valorarà fins a un
total de 10 punts del total import de preus unitaris ofertats pels diferents licitadors de
l’annex 2.5 del plec de prescripcions tècniques.
La puntuació de cada licitador serà la resultant de l’aplicació de la següent fórmula:

xC
No s'admetran ofertes que no contemplin la totalitat de preus.

L’oferta a valorar correspondrà a la suma dels valors ponderals de cadascuna de les tipologies
d’extintors, sense IVA, ofertats pel licitador en la seva proposta econòmica conforme al model
establert en l’annex 2.5 en concepte de reposició d’element contrafoc. El valor de la constant
C serà segons la següent ponderació:
Nou extintor 6 kg pols:
Nou extintor 50 kg pols:
Nou extintor 2 kg CO₂:
Nou extintor 5 kg CO₂:
Nova mànega tipus BIE 25:

fins
fins
fins
fins
fins

un
un
un
un
un

màxim
màxim
màxim
màxim
màxim

de
de
de
de
de

1
2
1
3
3

punts de la formula
punt de la formula
punt de la formula
punts de la formula
punts de la formula

Consideració de preu anormal o desproporcionat.Es considerarà preu anormal o desproporcionat en tots i cadascú dels diferents criteris de
valoració de les ofertes tant pel que fa al manteniment preventiu i correctiu així com al
retimbrat, el d'aquelles ofertes que siguin 7 punts percentuals per sota de la mitjana de les
ofertes presentades.
La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses a la
licitació, llevat de l'oferta més alta i la més baixa, que no es tindran en compte per a
l'esmentat càlcul. No obstant això, quan el nombre d'ofertes admeses sigui inferior a cinc, per
calcular la mitjana es tindran en compte totes les ofertes.
Cas de presentar-se una única oferta a la licitació, es considerarà preu anormal o
desproporcionat quan estigui per sota de 10 punts percentuals per sota de l’import de
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26.

PARTIDA PRESSUPOSTARIA:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

PREVENTIU I
RETIMBRAT

PREVENTIU I
RETIMBRAT

031.920.212

Conservació edificis municipals

5.366,60

IVA INCLÒS
6.493,59

042.333.212

Conservació edificis de Cultura

14.208,00

17.191,68

071.231.212

Conservació edificis Serveis Socials

041.3232.212

Conservació i reparació escoles

041.3231.212
061.3421.212

CORRECTIU

CORRECTIU
IVA INCLÒS

TOTAL
IVA EXCLÒS

TOTAL IVA
INCLÒS

582,06

704,30

5.948,66

7.197,88

1.541,00

1.864,62

15.749,00

19.046,29

1.691,20

2.046,35

183,43

221,95

1.874,63

2.268,30

15.333,70

18.553,78

1.663,10

2.012,35

16.996,80

20.566,13

Conservació i reparació escoles bressol

3.213,30

3.888,09

348,52

421,70

3.561,82

4.309,80

Conservació i reparació CEM Sagnier

1.436,00

1.737,56

155,75

188,46

1.591,75

1.926,02

061.3423.212

Conservació i reparació CEM Estruch

1.390,30

1.682,26

150,79

182,46

1.541,09

1.864,72

061.342.212

Altres instal·lacions esportives

404,90

489,93

43,92

53,14

448,82

543,07

013.132.212

Conservació edif. Seguretat Ciutadana

1.927,10

2.331,79

209,01

252,91

2.136,11

2.584,69

051.241.212

Conservació i reparació edificis CPE

966,10

1.168,98

104,78

126,79

1.070,88

1.295,76

052.4312.212

Conservació Mercat Municipal
TOTALS

162,60
46.099,80

196,75
55.780,76

17,64
5.000,00

21,34
6.050,00

180,24
51.099,80

218,09
61.830,76

27.

CENTRE DE COST: 4.02.5.09 de Manteniment i Serveis Urbans.

28.

UNITAT TRAMITADORA: GE 0002245 de Manteniment i Serveis Urbans.

El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_CAPS
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