MODIFICACIÓ DE

L’INFORME DE NECESSITAT DE CONTRACTAR L’ADEQÜACIÓ I

SUBSTITUCIÓ DE LES CENTRALS DE DETECCIÓ D’INCENDIS DE L’HUB, AIXÍ COM LA
SEVA CENTRALITZACIÓ A LA SALA DE SEGURETAT.
EXPEDIENT NÚM. CO/AH02/1100825611/19/PS
Afegir a l’informe de necessitat signat en data 9 de setembre de 2019, la clàusula relativa
a l’apartat relatiu a la justificació dels criteris d’adjudicació.
5. JUSTIFICACIÓ DEL CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
La configuració dels criteris d’adjudicació proposats respon a la voluntat d’aconseguir la
millor relació qualitat preu en l’adjudicació del contracte i això fent servir criteris
econòmics i qualitatius.
Tots ells estan vinculats a l’objecte del contracte i formulats de manera objectiva,
respectant en tot moment els principis d’igualtat, no discriminació, transparència i
proporcionalitat.
En compliment del que s’estableix a l’article 145 de la LCSP, la justificació del criteri relatiu
a la valoració de l’experiència de la persona responsable de la planificació de la instal·lació
és la següent:
En aquest projecte es requereix una molt bona planificació i el compliment de les fites
aprovades. És clau per assegurar un impacte mínim sobre el funcionament del sistema de
detecció d’incendis i sobre l’activitat normal de l’Hospital, ja que no es contempla cap
aturada de Serveis per motiu d’aquesta obra.
Donat el risc que suposa patir un incendi, i més a l’HUB per l’arquitectura vertical de
l’edifici principal, considerat edifici EGA, hem d’assegurar el mínim temps sense protecció.
Per tal d’aconseguir això, cal treballar en paral·lel (sistema actual i nou sistema), treballant
per fases i sense deixar fora de servei l’actual sistema fins que el seu equivalent estigui
programat per fer l’intercanvi. De facto, aquest assegurament del compliment de la
planificació plantejada conjuntament amb l’HUB a mesura que es desenvolupi el projecte
forma part de les atribucions que es defineixen en el plec tècnic pel contractista (punt
2.4.5.3).

Així mateix, a mida que es vagin posant en servei les noves centrals serà necessari realitzar
un seguit de proves, aquestes també han d’estar molt ben coordinades amb l’Hospital ja
que hi haurà afectació sobre la zona corresponent i s’ha d’evitar qualsevol malentès
(com per exemple, generar una situació d’emergència no real).
Atès aquests motius, considerem necessari comptar amb un responsable del contractista
que desenvolupi especialment les necessitats de planificació: seguiment, identificació de
possibles camins crítics, endarreriments, impacte davant demores, etc. Així mateix, es
valora en funció dels aspectes que creiem aporten valor a l’hora de fer un bon seguiment
d’obra i proposar una planificació realista i coherent:
 experiència professional
 experiència en recintes hospitalaris: per les peculiaritats diferencials que presenta
un Hospital respecte a altres edificis – infeccions nosocomials, publica concurrència,
etc.
 experiència amb l’equipament que es muntarà: conèixer els problemes que
habitualment et pots trobar amb aquest equipament, tant a nivell de terminis de
lliurament de material com temes tècnics - programació de les centrals,
configuracions, etc.,
 grau de dedicació i vinculació amb l’empresa licitadora: per tal d’assegurar el
seguiment setmanal i disponibilitat
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