Resolució d’adjudicació del contracte PR-2020-2
Unitat Promotora: Sub-direcció General
d’Obres i Serveis.

Contracte: Contracte administratiu
Tipus: Serveis

DEP. DE LA PRESIDENCIA

Expedient: PR-2020-2

Procediment: Obert.

Objecte: Servei de manteniment tècnic de les instal·lacions electromecàniques, de la
xarxa de veu i dades, del servei de gestió energètica i del manteniment dels sistemes de
seguretat de les dependències adscrites al Departament de la Presidència, dividit en dos
lots.
Import €
Valor
estimat
del
contracte (sense IVA):

IVA €

Import total €

5.088.546,18 €

Pressupost base de
licitació :
848.091,03 €
178.099,12 €
1.026.190,15 €
Termini d’execució:
Des de l’1 de gener de 2020, o des de la data de la signatura del
contracte si aquesta és posterior, fins el 31 de desembre de 2020.
Amb possibilitat de 4 pròrrogues, la durada de cadascuna serà pel
mateix termini, com a màxim, que el contracte inicial i el total de
pròrrogues arribaran com a màxim fins el 31 de desembre de
2024 i es realitzaran amb subjecció a les disponibilitats
pressupostàries.
Nº Descripció
lot
1 Manteniment tècnic
2 Manteniment
sistemes seguretat

Import base €

IVA €

Import total €

Valor estimat €

732.246,23 €
115.844,80 €

153.771,71€
24.327,41 €

886.017,94 €
140.172,21 €

4.393.477,38 €
695.068,18 €

Antecedents
1. La secretària general del Departament de la Presidència, per resolució de data 19 de juny
de 2019, va iniciar l’expedient de contractació de referència.
2. El dia 29 de juliol de 2019 es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant del
Departament de la Presidència, el mateix dia que es va fer la tramesa de l’anunci al DOUE.
Aquest anunci va ser publicat al DOUE l’1 d’agost de 2019.
La Mesa de Contractació, en la seva reunió del dia 12 de setembre de 2019, va analitzar la
documentació administrativa (sobre A) i va acordar admetre totes les empreses que es van
presentar a la licitació.
3. La Mesa de Contractació va celebrar l’acte d’obertura dels sobres B el dia 16 de setembre
de 2019. En aquest acte es va informar dels resultats de la reunió anterior i es va procedir a
l’obertura dels sobres B de les empreses licitadores admeses a la licitació.
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4. El dia 25 d’octubre de 2019 es va procedir en acte públic de la Mesa de Contractació a
comunicar la valoració obtinguda per les empreses licitadores en relació amb els criteris
d’adjudicació subjectes a judici de valor (sobre B), com també a obrir els sobres C de les
empreses licitadores i a fer lectura pública de les ofertes econòmiques corresponents.
5. La Mesa de contractació d’aquest contracte, segons costa en l’acta de 7 de novembre de
2019, ha fet la classificació d’ofertes i, per tant, les proposicions presentades han obtingut
les següents puntuacions parcials i totals:
Lot 1

DEP. DE LA PRESIDENCIA

Annex 3 (sobre B)

Annex 4 (sobre C)

Total

Veolia Serveis Catalunya, SAU

46,80

49,20

96,00

Sacyr Facilities, SA

22,70

45,82

68,52

Annex 3 (sobre B)

Annex 4 (sobre C)

Total

6,25

50,00

56,25

Lot 2
Sabico Seguridad, SA

D’acord amb aquest ordre de classificació:
- L‘oferta presentada per Veolia Serveis Catalunya, SAU resulta la millor oferta en el lot 1.
- L‘oferta presentada per Sabico Seguridad, SA resulta la millor oferta en el lot 2.
6. Les empreses han acreditat la capacitat d’obrar i la solvència requerida, com també la
constitució de la garantia definitiva i el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, així com trobar-se d’alta i al corrent del pagament de l’Impost d’Activitats
Econòmiques. La Mesa de Contractació, en la seva reunió del dia 21 de novembre de 2019,
n’ha donat la seva conformitat, per tal que l’òrgan de contractació resolgui adjudicar el
contracte a les empreses proposades.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l'article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer
de 2014 (LCSP). En concret, l’article 117.2 LCSP permet la tramitació anticipada
d’expedients de contractació i supedita la seva adjudicació a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte
en l’exercici corresponent.

2. En virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent, d’acord amb el punt 1.1 de
la Resolució PRE/1384/2019, de 21 de maig, de delegació de competències de la persona
titular del Departament de la Presidència (DOGC núm. 7882, de 24.05.2019), modificada per
la Resolució PRE/1784/2019, d’1 de juliol (DOGC núm. 7909, de 03.07.2019).

RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:
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1.1 Lot 1: Servei de manteniment tècnic de les instal·lacions electromecàniques, de la xarxa
de veu i dades i del servei de gestió energètica de les instal·lacions.
Empresa
adjudicatària:

DEP. DE LA PRESIDENCIA

Pressupost licitació:
Import adjudicació:
Termini d’execució:

Veolia Serveis Catalunya, SAU
NIF: A58295031
Import Base €
IVA €
Import total €
732.246,23 €
153.771,71 € 886.017,94 €
732.000,00 €
153.720,00 € 885.720,00 €
Des de l’1 de gener de 2020, o des de la data de la signatura del
contracte si aquesta és posterior, fins el 31 de desembre de 2020.
Amb possibilitat de 4 pròrrogues, la durada de cadascuna serà pel
mateix termini, com a màxim, que el contracte inicial i el total de
pròrrogues arribaran com a màxim fins el 31 de desembre de 2024
i es realitzaran amb subjecció a les disponibilitats pressupostàries.

La despesa màxima anual és la que consta a continuació, d’acord amb la següent
distribució:
Apartat
1
2

Conceptes que s'aplicaran
Preu anual del servei de Manteniment
bàsic (preventiu, normatiu i conductiu)
Hores destinades al manteniment
correctiu

3

Material no inclòs en el preu del servei

4

Actuacions de consolidació dels
rendiments energètics
Preu global del servei

Import
(IVA exclòs)

IVA

Import total
(IVA inclòs)

471.000,00 €

98.910,00 €

569.910,00 €

130.000,00 €

27.300,00 €

157.300,00 €

103.000,00 €

21.630,00 €

124.630,00 €

28.000,00 €

5.880,00 €

33.880,00 €

732.000,00 €

153.720,00 €

885.720,00 €

L’empresa aplicarà els següents preus hora (IVA exclòs) de mà d’obra del manteniment
correctiu:

Operari grup professional 3,4 i 5)

H. extraordinària
normal

H. festiva, diumenge
i nocturna

17,50 €

18,64 €

L’empresa aplicarà un descompte del 60 % sobre el preu de venda al públic dels materials
que es facturin al llarg de la vigència del contracte.
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1.2 Lot 2: Servei del manteniment dels sistemes de seguretat.
Empresa
adjudicatària:

DEP. DE LA PRESIDENCIA

Pressupost licitació:
Import adjudicació:
Termini d’execució:

Sabico Seguridad, SA
NIF: A20202487
Import Base €
IVA €
Import total €
115.844,80 €
24.327,41 €
140.172,21 €
104.232,90 €
21.888,91 €
126.121,81 €
Des de l’1 de gener de 2020, o des de la data de la signatura del
contracte si aquesta és posterior, fins el 31 de desembre de 2020.
Amb possibilitat de 4 pròrrogues, la durada de cadascuna serà pel
mateix termini, com a màxim, que el contracte inicial i el total de
pròrrogues arribaran com a màxim fins el 31 de desembre de 2024
i es realitzaran amb subjecció a les disponibilitats pressupostàries.

La despesa màxima anual és la que consta a continuació, d’acord amb la següent
distribució:
Apartat
1
2
3

Conceptes que s'aplicaran

Import
(IVA exclòs)

IVA

Import total
(IVA inclòs)

Preu anual del servei de Manteniment
bàsic (preventiu, normatiu i conductiu)
Hores destinades al manteniment
correctiu

50.232,90 €

10.548,91 €

60.781,81 €

27.000,00 €

5.670,00 €

32.670,00 €

Material no inclòs en el preu del servei

27.000,00 €

5.670,00 €

32.670,00 €

104.232,90 €

21.888,91 €

126.121,81 €

Preu global del servei

L’empresa aplicarà els següents preus hora (IVA exclòs) de mà d’obra del manteniment
correctiu:

Oficial de 1a

H. extraordinària
normal

H. festiva, diumenge
i nocturna

30,00 €

35,00 €

L’empresa aplicarà un descompte del 36 % sobre el preu de venda al públic dels materials
que es facturin al llarg de la vigència del contracte.
2. Els lots d’aquest contracte s’haurà de formalitzar en els documents corresponents.
3. Que es notifiqui aquesta resolució a les empreses licitadores i que es publiqui
simultàniament en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
4. D’acord amb l’article 44.2 LCSP, contra aquesta resolució d’adjudicació es pot interposar
potestativament recurs especial en matèria contractació o bé recurs contenciós
administratiu. El recurs especial en matèria de contractació s’ha d’interposar davant l’òrgan
de contractació o l’òrgan competent per a la seva resolució, en el termini de 15 dies hàbils a
comptar segons estableix l’article 50 LCSP. Si s’opta per interposar directament recurs
contenciós administratiu, aquest recurs s’ha d’interposar davant la Sala Contenciosa
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Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la notificació o, si escau, de la publicació de l’acte impugnat,
d’acord els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

DEP. DE LA PRESIDENCIA

Signat digitalment a Barcelona,

Per delegació (Resolució PRE/1384/2019, de 21 de maig,
DOGC núm. 7882, de 24.05.2019)

Secretària general
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