ACLARIMENT RELATIU ALS PLEC REGULADORS DEL
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (aclariment 1)

CONTRACTE

En data 23/06/16, s’han rebut per part d’empresaris interessats en la licitació de
referència les següents consultes:
Consulta 1.
Ens posem en contacte amb vostès en referència a la licitació del contracte de serveis de
manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels equipaments municipals.
Una vegada llegits els plecs tècnic i administratiu, ens sorgeix un dubte en referència a la baixa
que s'ha d'ofertar
Concretament, és a la oferta, en el seu punt 1.1, on diu que s'ha d'ofertar un tant per cent de
baixa. Fins aqui tot clar. El dubte sorgeix en posar el import del contracte anual resultant, en
euros.
Aqui el dubte és si hem de posar la suma del M1 (control funcionament i conservació
instal·alcions) i del M2 (manteniment correctiu), ja que poden haver-hi moltes interpretacions.
Un exemple seria:
Si ofertem una baixa del 10 %, quin import seria el resultant?
- 22.972,50 € (La baixa del M1, és a dir 25.525,00 €)
- 36.472,50 € (La baixa de la suma del M1 + M2, és a dir 25.525,00 € + 15.000,00 €)
- O bé 37.972,50 € (La baixa del M1 més la suma del M2, dels 15.000 euros sense baixa)
Consulta 2
La taula de l’annex 4, s’ha d’omplir?

A continuació es dóna resposta a les dues consultes.
Consulta 1:
El punt 4 del Plec tècnic, estableix que per al manteniment correctiu (M2), s’elaborarà
un pressupost en base als preus de materials i preus de ma d’obra, als quals se’ls
aplicarà la baixa aplicada a l’oferta econòmica.
Per la qual cosa per tal d’omplir el formulari de l’oferta econòmica:
1. Magnituds ofertes per al criteri d’adjudicació 1:

1.1.

Percentatge únic de baixa sobre el preu de sortida de la licitació i preu del contracte anual
resultant:

Percentatge de baixa en %
Import del contracte anual resultant (€)

L’import del contracte és el següent:
Import M1 al qual s’ha aplicat la baixa corresponent.
Import M2 sense baixa, ja que la baixa s’aplica sobre els preus unitaris que s’utilitzen
per confeccionar cadascun dels pressupostos de reparació.
Exemple baixa 10%
M1: 22.972,50 € (s’aplica la baixa).
M2: 15.000 € (no s’aplica la baixa).
Import contracte anual resultant = 37.972,50 €
CONSULTA 2
La taula de l’annex 4, no s’ha d’omplir, ja que com s’ha dit els preus hora seran els
derivats dels preus de l’ITEC, segons clàusula 4 del Plec Tècnic, als qual se’ls aplicarà
la baixa corresponent, per a la confecció del pressupost.
Sant Quirze del Vallès, 27 de juny de 2016.

El cap del Servei,
Antoni Alonso i Permanyer

L’enginyera tècnica del Servei,
Laura Ordaz i Suárez.

