Expedient CSCSA 1/16
Dubtes i respostes dels licitadors pel procediment de contractació del servei integral de
manteniment amb destinació als centres gestionats per entitats del Grup Consorci de
Salut i d’Atenció Social de Catalunya, SA.

Pregunta 1: La proposta s’ha de presentar en lletra Arial 12. Podem adjuntar quadres/taules i
imatges amb diferents tipus/grandaria de lletra?
Resposta 1: El text ha d'anar segons indicacions (Arial 12) la resta d'elements insertats
(imatges, quadres o taules) poden anar en el seu format original, sempre que no se superin els
límits de formats establerts (fulles i mides)
Pregunta 2: A l’Annex II, criteri 1.8.1. Termini d’implantació del GMAO, hem d’indicar els dies
laborals aquest termini. El nostre dubte és des de quin dia es comença a contar, des del dia
d’inici efectiu del servei o des de que comencem a planificar el mateix? Ja que sempre es
comença a planificar el servei unes setmanes abans de l’inici del mateix.
Resposta 2: El temps d’implantació ha de reflectir el temps transcorregut des de l'inici del
contracte fins a la implantació del sistema.
Pregunta 3: Respecte a aquest mateix criteri volem saber si es pot oferir diferents temps
d’implantació a cada centre, ja que som els actuals prestataris d’un d’ells i allà ja ho tenim
implantat.
Resposta 3: . L'oferta és global, el temps expressat té correspondre a la conclusió de la
implantació en tots els centres, No individualment.
Pregunta 4: Un dels criteris de valoració relatiu a la Prevenció de riscos laborals (pàg. 58 del
Plec Tècnic) és l’Estudi previ de riscos laborals del servei de manteniment objecte. Degut a
la limitació de pàgines d’aquest criteri (5 pàgines, i s’ha d’adjuntar més informació com el recurs
preventiu i la dotació d’Equips de protecció), és impossible descriure un estudi previ de riscos
laborals real. Ens agradaria saber si es pot adjuntar com a annex.
Resposta 4: El que es demana es una relació dels riscos inherents al manteniment que es
realitzarà, l’identificació del recurs preventiu assignat al servei i la dotació d’EPIs i EPCs.No
s’ha de presentar el pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa. Nomes un resum del que
afecta al servei objecte del contracte. No es pot excedir de 5 pagines a doble cara.
Pregunta 5: Al criteri del Pla d’Eficiència Energètica (pàg. 58 del Plec Tècnic), ens demaneu,
entre d’altres, la “fórmula de finançament de les mesures d’eficiència energètica”. Volíem saber
que hem d’indicar exactament en aquest punt, ja que les mesures d’Eficiència energètica, tal i
com diu a l’Annex II criteri 1.9.2.Mesures d’estalvi d’energia sense inversió i compromís
d’estalvi, son mesures sense inversió.
Resposta 5: Analitzada la documentació tecnica lliurada amb la documentació de licitació les
empreses poden fer una primera proposta d’un pla d’eficiencia energètica amb mesures que
necessitin d’inversió (aquestes no son objecte de puntuació) i hauran d’indicar la fórmula o
forma de finançament que proposarien:
• Finançament propi i retorn amb l’estalvi generat
• Finançament compartit (adjudicatari – propietat)
• Finançament integrament per la propietat,...
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