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NÚM. EXPEDIENT: 2021-008 – SERV. MANTENIMENT SAI  
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT 
 
SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES D’ALIMENTACIÓ INTERROMPUDA 
(SAI)  DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE 
RECERCA (VHIR). 
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Clàusula 1. Objecte de la licitació. 
 
L’objecte del present Plec és la definició de les especificacions tècniques per a la licitació 
de les tasques del manteniment preventiu i correctiu dels sistemes d’alimentació 
ininterrompuda (SAI), propietat de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut 
de Recerca (en el que segueix, VHIR), a fi de poder garantir la seva fiabilitat, disponibilitat 
i correcte funcionament. 
 
Per a la realització del present contracte s’haurà de donar compliment a tota la normativa 
tècnica vigent. 
 
És objecte d’aquest plec definir els treballs que l’adjudicatari haurà de realitzar amb la 
màxima puntualitat, dedicació i professionalitat. 
 
L’adjudicatari s’obliga, en relació als treballs a realitzar, a: 
 

• Garantir el funcionament eficaç, eficient i ininterromput de tots els elements 
objecte d’aquest contracte segons les característiques del fabricant. 

• Executar les accions preventives i correctives necessàries per disposar, en el 
millor estat de conservació, dels equips i components que formen part dels 
sistemes d’alimentació ininterrompuda. 

• Complir estrictament amb la legislació que faci referència als equips objecte del 
contracte. 

• Complir la normativa vigent de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra que 
sigui d’aplicació. 

 
Al llarg d’aquest plec es descriuen concretament les tasques incloses dins l’objecte 
d’aquest contracte, així com l’abast del servei proposat. 
 
 
 
Clàusula 2. Pressupost màxim de licitació. 
 

En aquesta licitació el valor estimat del contracte i el pressupost màxim de licitació no 
coincideixen. 
 

El pressupost total màxim per aquesta licitació, corresponent a la duració inicial, és de 
“CINC MIL SIS-CENTS EUROS” (5.600 €), al qual, si se li suma l’import de “MIL CENT 
SETANTA-SIS EUROS” (1.176 €) corresponent a l’IVA, suma un total de “SIS MIL SET-
CENTS SETANTA-SIS EUROS” (6776 €). 
 
 
El valor estimat per aquesta licitació és de “ONZE MIL DOS-CENTS EUROS” (11.200 €), 
al qual, si se li suma l’import de “DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS” 
(2352 €) corresponent a l’IVA, suma un total de “TRETZE MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA-DOS EUROS” (13.552 €). 
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Concepte Import (IVA exclòs) 
Pressupost base de licitació 
total 5.600,00 euros 

Possibles modificacions 0,00 euros 

Possibles pròrrogues 5.600,00 euros 

Total 11.200,00 euros 

 

 

Clàusula 3. Durada del contracte. 

 
El contracte tindrà una durada de dos (2) anys, prorrogable per dos (2) anys 
addicionals.  
 
En cas que sigui acordada la pròrroga per part de l’entitat contractant, serà obligatòria pel 
contractista, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la LCSP. 
 
L’execució del contracte s’iniciarà a partir de la data que finalment s’estableixi en la 
formalització del contracte.  
 
 
 
Clàusula 4. Característiques tècniques dels equips. 
 
Els Sistemes d’Alimentació Interrompuda (SAI), propietat del VHIR, que seran objecte del 
manteniment són:  
 

1. Edifici Mediterrània – SAI General 
Marca: Salicru 
Model: UPS-50-DL 
Nº sèrie:03C0048027 
Potencia nominal: 50kVA 
Tensió entrada: 400 trifàsic 
Tensió sortida: 400 trifàsic 
Bateries: 30 bateries de 12V/40Ah 
Ubicació: Planta 0 – QGBT- Edifici Mediterrània 

 
 

2. Edifici Collserola – SAI General 
Marca: Salicru 
Model: SLC-40-CUBE3+ B1 
Nº sèrie:0000420124 
Potencia nominal: 40kVA 
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Tensió entrada: 400 trifàsic 
Tensió sortida: 400 trifàsic 
Bateries: 124 bateries de 12V/9Ah 
Ubicació: Planta 0 – QGBT- Edifici Collserola 

 

 

Clàusula 5. Descripció del servei i abast de l’objecte del contracte: 

 
Es realitzarà una (1) revisió anual del SAI, on es recolliran totes les dades susceptibles de 
valorar pel bon funcionament del aparell i totes aquelles rellevants per dur a terme un 
manteniment preventiu eficient. S’emetrà un informe tècnic que recollirà detalladament 
totes les dades, especificarà l’estat general del aparell i, si s’escau, les operacions que 
s’hagin de dur a terme, siguin amb objectiu preventiu o correctiu.    
 
Es disposarà d’un servei d’Atenció al Client per resoldre incidències tècniques amb els 
equips de 8:00h a 18:00h de dilluns a dijous i de 8:00h a 15:00h els divendres. 
 
Si la incidència no es pot solucionar telefònicament, s’haurà de desplaçar un tècnic  en 
l’horari especificat en el  paràgraf anterior. En el cas d’haver de realitzar una acció 
correctiva, quedaran inclosos tots els desplaçaments i dietes de l’operari, així com la mà 
d’obra de forma il·limitada.  
 
En el cas que calgui material de substitució, s’haurà de preparar una oferta econòmica 
valorant únicament el cost del material a emprar. 
 
El subministrament de les bateries, en cas de exhaurir la seva vida útil fent necessària la 
seva substitució, queden incloses dins d’aquest manteniment, així com la ma d’obra per a 
la seva instal·lació i posada en funcionament. 
 
En el cas que un SAI objecte d’aquest contracte es doni de baixa durant el període de 
manteniment, s’abonarà únicament la part proporcional del període satisfet dins del  
contracte de manteniment.  
 
També entrarà dins el contracte del manteniment la revisió de les configuracions de les 
targetes SNMP per tal que arribin les alertes per correu electrònic. 
 
 
 
Clàusula 6. Programació de les operacions. 
 
Tots el treballs de manteniment es duran a terme de forma programada i coordinada amb 
els responsables de la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures del VHIR. Es  
programaran de manera que no perjudiquin el desenvolupament de les activitats 
rutinàries que  tenen lloc al VHIR. 
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Clàusula 7. Control del contracte. 
 
El VHIR podrà establir les mesures de control que consideri oportunes per tal d’assegurar 
el correcte compliment del contracte i el nivell tècnic dels serveis efectuats. 
 
En aquest sentit, el personal tècnic del VHIR podrà assistir a les visites de manteniment 
periòdic que es duguin a terme en les instal·lacions a fi de comprovar l’estricte 
compliment de les tasques descrites.  
 
 
 
Clàusula 8. Facturació i pagament. 
 
L’empresa adjudicatària emetrà les factures en format digital a: factures@vhir.org  
 
S’haurà d’emetre una factura per cada equip indicant a quin edifici fa referència, així com 
indicar la referència LICI 2021-007. 
 
Els preus màxims unitaris per cada equip amb les modalitats de contracte descrites a la 
clàusula 5 seran el següents: 

1. Edifici Mediterrània – SAI General: 1600 euros/any màxim. 
2. Edifici Collserola – SAI General: 1200 euros/any màxim. 

 
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà mitjançant transferència 
bancària, amb venciment 30 dies / data factura.  
 
L'entitat contractant realitza el pagament dels serveis una vegada aquests s'hagin 
realitzat de manera parcial o total i una vegada entrada la factura al seu registre. D'acord 
amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d'una part o de la 
totalitat del preu del contracte. La facturació serà en funció dels serveis prestats. L’import 
màxim en cap cas serà vinculant pel VHIR, sinó que únicament s’abonaran els conceptes 
de servei efectivament prestats en base als preus unitaris finalment adjudicats.  
 
En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió de preus per cap concepte. 
 
 
 
Clàusula 9. Responsable del contracte. 
 
El responsable del contracte és el Cap de Serveis Generals i Infraestructures del VHIR, a 
qui li correspondrà bàsicament, entre d’altres, les funcions de gestió i supervisió de les 
obres contractades, conformar la facturació que emeti l’adjudicatària; seguiment, control i 
dictat de les instruccions necessàries per la bona execució del contracte; determinar si la 
prestació realitzada s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i 
compliment i recepció del contracte a la seva finalització, i donar compliment a les 
obligacions assumides per la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de 
Recerca (VHIR) en aquest contracte. 
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Clàusula 10. Confidencialitat, Protecció de dades de caràcter personal i Propietat 
Intel·lectual i Industrial. 
 
 
Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, 
protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l’empresa que resulti 
adjudicatària del present procediment de licitació, es comprometrà expressament, a no 
donar la informació i/o dades proporcionades per el VHIR, o qualsevol ús no previst en el 
present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat.  
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació, 
haurà de fer extensives als empleats que adscrigui al servei, les obligacions contingudes i 
assumides per l’empresa adjudicatària, en referència a la confidencialitat, propietat 
intel·lectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y 
confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement. 
 
S’entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim 
establert en les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d’aplicació i per a la 
seva explotació a través de qualsevol format i/o modalitat d’explotació, tots els drets, 
inclosos els d’explotació sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, 
procediment, idea, tècnica, dibuix, disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat 
intel·lectual o industrial generat, plantejat o adquirit com a conseqüència de la tasca 
desenvolupada per l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present 
procediment de licitació (en endavant, “Propietat Intel·lectual i/o Industrial”), i que derivin 
directa o indirectament de la relació entre VHIR i l’empresa adjudicatària pel contracte 
que es derivi del present procediment de licitació. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
s’obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol 
altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat 
Industrial i/o Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència del 
contracte que es derivi del present procediment de licitació.  
 
En el supòsit de que l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present 
procediment de licitació descobrís o desenvolupés qualsevol creació de propietat 
intel·lectual o industrial, s’entendrà que l’esmentat descobriment o desenvolupament 
constitueix informació confidencial del VHIR. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
s’obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure 
discreció del VHIR, per a permetre l’acreditació de la titularitat del VHIR o l’adequada 
protecció dels referits drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o 
de qualsevol tercer designat per aquest. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i 
explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqüència de la 
execució del contracte que es derivi del present procediment de licitació.  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 6 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 

(VHIR-ULC-FOR-006-vs01) 

Pg. Vall d’Hebron 119-129  |  08035  Barcelona 
Edifici Mediterrània, 2ª planta 

T. 93/489 44 59 
contractacio.publica@vhir.org  /  www.vhir.org 

 

Clàusula 11. Criteris de Valoració sotmesos a Judici de Valor. 
 
Els criteris que a continuació s’indiquen, s’avaluaran mitjançant judicis de valor. La 
valoració es farà per comparació de les ofertes presentades. Es donarà més puntuació a 
la oferta que s’ajusti millor al demanat en el Plec de Prescripcions Tècniques. La resta 
d’ofertes es puntuaran proporcionalment per comparació. No es valorarà informació no 
rellevant. 
 
 
Característiques qualitatives i tècniques del servei ........................ MÀXIM 40 PUNTS. 
 
1.Memòria tècnic i organització  .............................................................. fins a 40 punts 
 
Proposta organitzativa, amb tasques a desenvolupar per les revisions de manteniment 
anual de l’equipament objecte d’aquest plec garantint el funcionament òptim dels equips. 
S’ha de indicar com a mínim: 
 
 Dimensionament de l’equip de treball (assignació de recursos) i dedicació proposada. 

 
 Organització del servei. 
 
 Metodologia de treball. 
 
 Eines necessàries per la prestació del servei. 
 
 
 
 

 
 

 
Barcelona, 15 de Febrer de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
Dr. Joan X. Comella Carnicé  
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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