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CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI).

DEL

SISTEMA

Plec de prescripcions tècniques
1.- Objecte:
És objecte d’aquest document, la regulació de les condicions tècniques per a la
contractació del servei de manteniment del Sistema d’Alimentació
Ininterrompuda (SAI).

2.- Presentació
L’organització interessada és el Sistema d’Emergències Mèdiques de
Catalunya, en endavant SEM, organització que pertany al sector públic Català,
adscrit al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i propietat de la
qual és integrament del Servei Català de la Salut (CatSalut).
2.1 Missió:
La nostra raó d’esser, és que som una organització prestadora de serveis
sanitaris encarregada de donar resposta a les situacions d’urgència i
emergència prehospitalària, així com de donar informació i consell sanitari, tant
en situacions ordinàries com extraordinàries.
Els nostres valors son l’honestedat, el respecte, la professionalitat,
l’accessibilitat, transparència, eficàcia, qualitat i compromís, garantint un nivell
d’accés públic universal i eficient, als serveis qualificats de salut.
La nostra aspiració és, en el marc del Departament de Salut, prestar un servei
d’informació, orientació i atenció sanitària, pròxim, proactiu, excel·lent i eficient,
que obtingui la satisfacció de les persones que viuen i visiten Catalunya.
2.2 Contacte:
Les seves oficines corporatives estan ubicades al carrer Pablo Iglesias
(denominada antigament carrer Industria), numero 101. Codi postal 08908
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Tel. + 34 932 644 400. Fax+ 932 644
406.
Correu electrònic: sem@gencat.cat . Web: www.sem.gencat.cat
Geoposició (GPS): 41o 20´ 45,5” N - 2o 7´ 29,8” E
2.3 Personalitat jurídica i registre:
SEM té forma jurídica de societat anònima unipersonal i el seu número
d’identificació fiscal és A-60252137, estant registrada en el Registre Mercantil
Central de Barcelona, volum 25.346, foli 102, secció general. Full B-87.421,
inscripció 1ª.
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2.4 Descripció de l’activitat
El Sistema d’Emergències Mèdiques té encarregades, entre d’altres funcions,
la prestació i coordinació de l’assistència sanitària d’urgència i emergència
extrahospitalària, gestionant les trucades que arriben al Centre Coordinador i
activant els recursos assistencials més adients; i la prestació dels serveis
assistencials així com del transport sanitari urgent quan és necessari.
Igualment presta serveis d’informació i consell sanitari a traves de Sanitat
Respon.
Per a poder dur a terme aquesta tasca, el SEM disposa d’un centre
coordinador, 419 recursos mòbils, tant d’Unitats de Suport Vital Avançat aeri,
com d’Unitats de Suport Vital Avançat terrestre. Unitats de Suport Vital Bàsic
distribuïts en 260 bases repartides per la geografia catalana.
Anualment s’atenen més de 1.500.000 trucades, més de 800.000 intervencions,
i més de 1.000.000 d’incidents.

3.- Contingut mínim
El contingut del present plec es considera de caràcter mínim, de manera que el
licitador podrà millorar-lo i/o adequar-lo als objectius i continguts plantejats a
millors o majors expectatives, sempre que a judici de l’òrgan de contractació,
aquests millorin de manera substancial els objectes inicialment plantejats.

4.- Descripció general del servei/obra/producte a contractar
L’objecte de contractació té com a finalitat el manteniment preventiu i correctiu
Tot Risc del sistema d’alimentació ininterrompuda 2 x 200 kVA de la seu central
del SEM, incloent l’atenció telefònica 24h/365d del servei tècnic de l’empresa.
El Sistema d’ Alimentació Ininterrompuda del SEM es compon de dues unitats
General Electric Digital Energy SitePro SG 200 kVA, cada una d’elles
constituïda per els següents blocs fonamentals:
-

Rectificador estàtic

-

Inversor estàtic

-

Bypass estàtic

-

Bypass manual

-

Bateria formada per 2 x 31 elements Sunlight
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-

Sistema de monitorització de les bateries de SAI (inclou programa
informàtic)

Aquest sistema es considera essencial per a la continuïtat del subministrament
elèctric del SEM amb la estabilitat i la qualitat indispensables per al
funcionament dels sistemes de la central de coordinació.
Per aquest motiu, es vol abordar la contractació del servei de manteniment
preventiu i correctiu TOT RISC del sistema SAI.
La substitució de les bateries estan incloses en el contracte però es facturaran
a banda de la factura fixa, per aprovació de modificacions de contracte. Els
licitador presentaran el preu de la substitució de bateria, la nova bateria i la
retirada/reciclatge de l’avariada.

5.- Característiques tècniques:
5.1 manteniment Preventiu:
El manteniment preventiu té com a finalitat avançar-se en el temps a les
possibles avaries en el sistema. L’empresa que resulti adjudicatària, haurà de
realitzar totes les tasques de manteniment preventiu que figuren en els annex I,
on es descriuen les operacions que hauran de ser realitzades i amb la
freqüència indicada.

5.2. Control del manteniment Preventiu:
L’empresa adjudicatària, immediatament desprès de realitzar cada visita
preventiva, haurà d’ elaborar un butlletí de manteniment preventiu en el que es
detallin com a mínim les següents dades:
-

Identificació de l’empresa

-

Descripció detallada de les operacions realitzades

-

Incidències trobades

-

Data de la visita

-

Temps de treball emprat

-

Recanvis i materials usats

Aquest butlletí haurà de ser conformat per el personal de torn del SEM,
quedant en el seu poder una còpia del mateix. De la mateixa manera, el
contractista enviarà una còpia de l’ esmentat butlletí a la secció de
Manteniment.
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5.3 Notificació d’Avaries:
El personal del SEM encarregat d’ aquests equips, comunicarà directament al
contractista qualsevol anomalia que observi en el seu funcionament.
Les ofertes indicaran els procediments i horaris disponibles per a la recepció
d’aquests avisos. En qualsevol cas la recepció d’aquests avisos haurà d’estar
assegurada les 24 hores del dia tots els dies de l’any.
Qualsevol modificació en els procediments de comunicació d’avaries durant el
temps de vigència del contracte, per part de l’empresa adjudicatària dels
mateix, haurà de ser notificat al menys deu dies d’antelació, al SEM.

5.4 Manteniment Correctiu:
Té per objecte la reparació de qualsevol avaria o defecte de funcionament que
es produeixi en els equips objecte del manteniment.
Del diagnòstic, efectuat per el contractista, (bé per els símptomes comunicats o
per el desplaçament al emplaçament dels equips), es podran diferenciar dos
tipus d’avaria:

-

Internes (degudes als equips objecte del contracte)

-

Externes (Grup Electrogen, quadres de commutació o Distribució, etc.)

En les avaries externes serà l’adjudicatari el responsable d’analitzar les causes
i d’arreglar petites fallides mitjançant actuacions que estiguin a l’abast del seu
personal tècnic. Una vegada diagnosticada l’avaria externa i sempre que no
pugui ser reparada l’adjudicatari ho notificarà per telèfon a l’encarregat de
manteniment del SEM, indicant :
-

Causes de l’ avaria

-

Actuacions realitzades

-

Possibles solucions

Aquesta notificació haurà de realitzar-se en un període no superior a les 48
hores de la comunicació de l’avaria.
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5.5 Temps d’Indisponiblitat:

Es considera com temps d’indisponiblitat, el temps transcorregut des de la
comunicació d’una avaria, fins al moment en que es restauri l’ operativitat del
Sistema o equips afectats. Aquest temps haurà d’ajustar-se als següents
criteris:
 L’empresa haurà de desplaçar al personal tècnic necessari per resoldre
l’ avaria en un termini no superior a quatre hores després de la
notificació de la mateixa.
 La reparació s’efectuarà, en tot cas, en un termini no superior a
quaranta-vuit hores.
 Per garantir el temps màxim d’indisponiblitat no es consideraran les
proposicions, documentació tècnica de les quals no inclogui la
documentació justificativa de coneixements i capacitat en el
manteniment dels equips específics d’aquest contracte, o aquelles que
presentin plantejaments tècnicament inviables o defectuosos.
 Si per causes excepcionals no es pogués resoldre una avaria en aquest
temps màxim, el contractista ho notificarà immediatament al
departament de manteniment del SEM.

5.6 Control del Manteniment Correctiu:
Les actuacions tècniques portades a terme per resoldre cada una de les
avaries o defectes de funcionament comunicat per el personal del SEM
encarregat dels equips, hauran de ser descrites en un full de treball de
manteniment correctiu en el que s’ hauran de reflectir, com a mínim les
següents dades:
-

Dades identificatives de l’empresa

-

Data de complementació del butlletí

-

Dades identificatives de l’equip avariat

-

Causes de l’avaria

-

Data de comunicació de l’avaria

-

Data de correcció

-

Descripció del treball realitzat

-

Recanvis utilitzats
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Aquest full de treball haurà de ser conformat pel personal de manteniment del
SEM, quedant en el seu poder una còpia del mateix.
A requeriment del SEM es mantindran a la seva seu totes les reunions
referents al seguiment del contracte de manteniment.

5.7 Recanvis:
Totes les unitats de recanvis o components necessaris per les operacions de
manteniment, hauran de ser entregades sense càrrec addicional per part de l’
empresa que resulti adjudicatària del contracte, excepte les bateries que
s’hauran de facturar a banda mitjançant aprovacions de modificacions de
contracte.
En tots els casos, els recanvis usats per les activitats de manteniment hauran
de ser originals.
No es consideraran les proposicions que no aportin documentació justificativa
de disposar de suficients recanvis específics per el manteniment dels equips
del contracte, o aquelles que presentin plantejaments tècnicament inviables o
defectuosos.

5.8 Modificacions i gestió del contracte:
L’empresa adjudicatària podrà suggerir al SEM modificacions en els equips que
integren el Sistema, tendents a millorar la fiabilitat i mantenibilitat dels mateixos,
però qualsevol que sigui la modificació que alteri el disseny original dels equips
haurà de ser autoritzada per el SEM i documentada convenientment.
Abans de que restin tres mesos per a la finalització del contracte, l’empresa
adjudicatària remetrà al SEM un informe sobre la situació del sistema,
analitzant la problemàtica que pogués presentar-se a mig i llarg termini aportant
possibles solucions alternatives als problemes que es detectin.

5.9 Abast econòmic de les ofertes:
Les ofertes cobriran totes les despeses que origini el compliment del contracte ,
devent aportar l’adjudicatari els mitjans auxiliars, instrumental i recanvis, ma
d’obra i qualsevol altre despesa necessària per l’ exacte compliment de les
especificacions del contracte.
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5.10 Mesures de Protecció Ambiental Específiques:
Donades les característiques d’ aquest servei, l’empresa haurà de complir els
següents requeriments de gestió ambiental: menor consum d’energia, utilització
d’equips de baix consum elèctric i la no utilització en la neteja dels dispositius i
circuits electrònics productes que puguin tenir una incidència negativa en la
protecció de la ozonosfera.
5.11 Normes complementàries:
Per l’accés a les instal·lacions objecte d’ aquest contracte de manteniment, el
personal de l’empresa adjudicatària acreditarà degudament la seva identificació
i complirà totes les normes d’accés i seguretat establertes.
L’adjudicatari haurà de vetllar per que tots els treballs que es realitzin segons
aquestes especificacions tècniques, compleixin les normes vigents en
Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat e Higiene en el treball, realitzant la
coordinació d’activitats amb el Servei de Prevenció del SEM.

6. Condicions d’execució.
6.1 Aportació de mitjans:
L’empresa adjudicatària aportarà pel seu compte l’equip humà i recursos
materials necessaris per a efectuar les funcions objecte del contracte.
6.2 Relació laboral.
En cap cas existirà relació laboral entre els empleats de l’empresa adjudicatària
i SEM
6.3 Clàusules de garantía
L’adjudicatari es compromet a formular amb els empleats que prestin servei per
aquest contracte, clàusules alienes al contracte de treball o a la prestació de
serveis, que faci saber a l’empleat, al menys en els següents termes:
a) Que al tractar informació i/o documentació crítica, guardarà
confidencialitat sobre el contingut de la seva feina, informes o
documentació de la que tingués coneixement.
b) Que el treballador és coneixedor que en cap cas manté relació laboral
amb el SEM.
6.4 Confidencialitat (si escau)
Tenint en compte que per la prestació dels corresponents serveis, es podria
tenir accés a dades personals per compte de tercers i de conformitat amb el
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previst en l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de caràcter personal, que fa referència a l’accés de dades
de caràcter personal vinculat a la prestació de serveis a compte de tercers,
l’adjudicatari queda obligat a que:
a) "La documentació i la informació donada pel contractista, o aquella a la
que s’hi pugui accedir, tindrà caràcter de confidencial i no serà utilitzada
per altres finalitats diferents a l’estricta execució del contracte. Aquesta
condició es extensible al personal d’assistència que l’adjudicatari
contracti per a la prestació del servei objecte d’aquest plec.
b) L’ adjudicatari, i el personal que intervingui en l’objecte d’aquest plec, es
comprometi al compliment de la legalitat vigent en relació amb la llei de
protecció de dades.
c) No es podrà transferir informació alguna sobre els treballs, el seu
resultat, ni la informació de base facilitada, a persones o entitats no
explícitament anomenades en aquest sentit sense el consentiment previ,
per escrit, del SEM. La vulneració d’aquesta clàusula suposarà la
immediata rescissió del contracte, sense perjudici de les accions que
l’òrgan de contractació estimi convenients realitzar''.

7.- Control i seguiment del contracte
En qualsevol moment i sense previ avis, l’interlocutor del SEM podrà obtenir del
responsable nomenat per l’empresa adjudicatària tota la informació que
consideri necessària per al seguiment de la feina.

8.- Protecció medi ambiental, seguretat i prevenció de riscos laborals
L’adjudicatari haurà de respondre a la normativa vigent en matèria
mediambiental, de seguretat i de prevenció de riscos laborals.
Actuant sota la seva responsabilitat en el compliment de les mateixes, haurà de
disposar al menys de les següents mesures:
a) Utilitzar paper 100% reciclat en els documents que entregui a l’òrgan de
contractació.
b) Disposar en les seves
emergència.

instal·lacions del pla de seguretat i/o

c) Disposar d’un pla de prevenció de riscos laborals o tenir-lo contractat.

Pàgina 9 de 13

d) Amb independència de la resta, els treballadors que intervinguin en la
tasca objecte d’aquesta licitació hauran de conèixer les mesures de
prevenció de riscos laborals de la seva empresa.
e) Quant el personal de l’adjudicatari estigui ubicat en instal·lacions del
SEM hauran de
respectar la normativa de seguretat i control
d’accessos, la mediambiental, la resta de normativa interna del SEM
així com la normativa aplicable en matèria de coordinació d’activitats
empresarials.

9.- Imatge corporativa
Les tasques realitzades hauran de comptar, a indicació de SEM, amb el logotip
del SEM i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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ANNEX 1

OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU

Les tasques de manteniment preventiu, que es realitzaran semestralment seran
com a mínim, els següents:

-

Control mecànic dels equips:

 Cables
 Platines
 Transformadors
 Radiadors
 Unions

-

Control de la temperatura de l’ equip i local

-

Rectificador

 Reglatge de la tensió de bateria.
 Limitació de la corrent i bateria
 Control dels impulsos dels tiristors
 Seqüència de connexió del transformador d’ entrada
 Funcionament correcte dels ventiladors
 Verificació de desconnexió i connexió automàtica del rectificador
davant de l’entrada de xarxa
 Neteja de contactors d’ entrada

Pàgina 11 de 13

-

Bateria

 Càrrega i descàrrega total

-

Inversor

 Control i reglatge de tensió de sortida de l’ inversor
 Control de freqüència de sortida
 Control de sincronització amb xarxa
 Control de la intensitat de sortida
 Verificació dels impulsos dels tiristors del pont.
 Funcionament correcte dels ventiladors
 Neteja dels contactes d’ entrada i sortida
 Control dels condensadors de continua
 Control dels condensadors d’ alterna

-

Verificació de les alarmes

 Temperatura
 Fusibles
 Bateria mínima

-

Bypass

 Prova de sincronització
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 Realització de varies commutacions amb xarxa, verificant el seu
perfecte estat
 Prova de bloqueig de càrrega sobre inversor
 Neteja del contactor
 Prova de redundància

-

Control de totes les funcions del sistema i en particular de la fallida de
xarxa

-

Neteja de connexions i connectors de totes les targes.

-

Comprovació de :

 Tensió d’ entrada
 Tensió de sortida del rectificador
 Tensió de sortida del sistema
 Intensitat de sortida en cada equip

-

Prova de llums en els equips.
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