
 
Fulletó explicatiu sobre la licitació per adjudicar  el 

manteniment integral de les escales mecàniques, pas sadissos 
mòbils i ascensors  

 

 

 

Aquest fulletó té caràcter merament informatiu. En cap cas formarà part dels 
plecs de condicions que regiran la licitació, ni vincula el contractant amb les 
empreses participants. 
 
 
 
Objecte de la licitació 
 
L'objectiu del servei de manteniment objecte d’aquest plec de condicions és 
garantir el funcionament de les escales, passadissos i ascensors; per tant, 
garantir el compliment dels nivells de fiabilitat, disponibilitat, temps de resolució 
d'incidències i nivell seguretat. 
 
La modalitat de manteniment és “Manteniment Integral” amb resposta 24 h 365 
dies a l'any i és responsabilitat del mantenidor, i per tant de l'adjudicatari, definir 
l'estratègia de manteniment i la realització de la totalitat les tasques 
necessàries aportant els mitjans tècnics i humans idonis per a la consecució 
dels següents objectius durant la vigència del contracte: 
 

� La conservació de les instal·lacions en perfecte estat de funcionament 
en les mateixes condicions de seguretat i tècniques d'origen.  

 
� La realització de les operacions de manteniment preventiu periòdic 

programat de forma regular, amb periodicitat almenys mensual,  d'acord  
amb les instruccions dels constructors, els requisits legals i les 
operacions i periodicitats descrites en aquest plec. Aquestes operacions 
inclouen la neteja de fosses, rampes i zones d'influència. 

 
� L'aprovisionament i disposició de l’estoc de materials, peces i equips 

necessaris per tal d’efectuar la reposició dels elements que per ús,  
desgast, degradació, trencament o avaria siguin necessaris.  

 
� Garantir el funcionament de les escales, passadissos i ascensors  dintre 

de límits de nivell de servei i objectius de qualitat que s’especifiquen al 
plec de condicions. 

 
� Formació i capacitació del personal de manteniment necessari per 

realitzar aquestes tasques. 
 
 
 



Unitats de contractació  
 
La licitació es divideix en sis unitats de contractació: 
 
 
Unitat de contractació 1 
 Comprèn 220 aparells del fabricant Thyssen situats a la L1  L2, La Sagrera L9 i 
edificis: 
 

• 170 escales i 24 ascensors a L1, L2 i 2 ascensors a tallers, amb data 
d’inici de manteniment 1 d’ abril de 2011 

• 22 escales i 2 ascensors a La Sagrera L9, amb data d’inici de 
manteniment 1 de juny de 2013. 

 
Unitat de contractació 2 
Comprèn 213 aparells del fabricant Thyssen situats a la L3, L4, L5 i L11: 

• 195 escales  i 18 ascensors amb data d’inici de manteniment 1 d’abril de 
2011. 

 
Unitat de contractació 3 
Comprèn 107 ascensors del fabricant Ersce situats 102  a la L1, L2, L5, i 5 a 
oficines i tallers, amb data d’inici de manteniment 1 d’abril de 2011. 
 
Unitat de contractació 4 
Comprèn 100 ascensors del fabricant  Ersce situats a la L3, L4, L11 amb data 
d’inici de manteniment 1 d’abril de 2011. 
 
Unitat de contractació 5 
Comprèn 56 aparells del fabricant Kone situats a les línies 1,3, 4 i 5. 21 escales 
i 35 ascensors, amb data d’inici de manteniment 1 d’abril de 2011. 
 
Unitat de contractació 6 
Comprèn 110 aparells del fabricant Orona - Schlinder situats a L3 i L5: 

• 23 escales i 6 passadissos amb data d’inici de manteniment 1 d’abril de 
2011. 

• 43 escales, 14 passadissos i 24 ascensors  amb data d’inici de 
manteniment 1 de juliol 2012. 

 
 
Els licitadors ompliran només les opcions dels lots als quals desitgin optar i 
podran presentar oferta per qualsevol lot i combinació. 
En qualsevol cas, s’adjudicaran com a màxim dos lots per licitador i es preveu 
un mínim de tres adjudicataris. 
 
En qualsevol cas les ofertes inclouran la totalitat dels serveis sol·licitats a cada 
unitat de contractació. No seran admeses les ofertes que no compleixin aquest 
requeriment. 
 
 
 



Sol·licituds de participació  
 
El termini d’admissió de sol·licituds de participació finalitzarà a les 10 hores del 
dia 10 de gener de 2011.  
 
S’hauran de lliurar a Control de Contractació TMB (planta 5-N), en el domicili 
social de FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA, carrer 60, 
núm. 21-23, del Polígon Industrial de la Zona Franca, Sector A, D.P. 08040 de 
Barcelona. 
 

 
 
Contingut de les sol·licituds de participació  
 

• Sol·licitud de participació. 
 

• Certificat de registre a Protrans  
 
• Acreditar estar efectuant el manteniment d’un nombre d’aparells en 

infraestructures públiques de com a mínim la meitat de les unitats a què 
opti mantenir. 

 
• Acreditar que l’import dels serveis de manteniment d’aparells 

d’infraestructures públiques ha estat superior al 20 % del volum de 
negoci de l’any. 

 
• Aportar l’organigrama de l’empresa amb el detall dels recursos humans 

disponibles i acreditar el nombre de tècnics que disposin de formació 
certificada pels fabricants dels aparells a mantenir. 

 
• Comptes anuals de l’any 2009 i informe d’auditoria. 

 
 
Pressupost de licitació  
 
LOT 1: 5.044.708,41€. 
LOT 2: 5.467.651,10€. 
LOT 3: 1.551.380,29€. 
LOT 4: 1.973.639,71€. 
LOT 5: 1.071.240,66€. 
LOT 6: 2.362.387,52€. 
 
 
Durada del contracte  
 
Els contractes tindran una durada de tres o cinc anys des la seva signatura. 
Podran, no obstant, ésser prorrogats per terminis d’un any mitjançant mutu 
acord de les parts adoptat abans que expiri el termini inicial o qualsevol de les 
pròrrogues. Si el contracte té una durada de tres anys, s’admetran dues 



pròrrogues com a màxim; i en cas de durada de cinc anys, s’admetran un 
màxim de tres pròrrogues.  
 
 
 
Requeriments de participació  
 
Per ser optar a ser seleccionat és imprescindible complir els següents 
requeriments: 
 

• Sol·licitar la participació. 
 

• Aportar el seu certificat de registre a Protrans a les categories 7.1.7 o 
7.1.8, amb l’indicador general de color verd. 

 
• Acreditar estar efectuant el manteniment d’un nombre d’aparells en 

infraestructures públiques de com a mínim la meitat de les unitats a què 
opti mantenir. 

 
• Acreditar que l’import dels serveis de manteniment d’aparells 

d’infraestructures públiques ha estat superior al 20 % del volum de 
negoci de l’any. 

 
• Acreditar estar en possessió de les ISO 9001 i 14001 (dipositats també 

al sistema de classificació Protrans) 
 

• Aportar l’organigrama de l’empresa amb el detall dels recursos humans 
disponibles i acreditar el nombre de tècnics que disposin de formació 
certificada pels fabricants dels aparells a mantenir. 

 
 
Criteris de selecció  
 
 

• Experiència en serveis anàlegs en el transcurs dels quatre darrers anys 
a infraestructures publiques de gran afluència d’usuaris 

 
• Anàlisi del la situació econòmica de l’empresa a criteri dels Serveis 

Financers de Metro. 
 

• Acreditar que el nombre d’aparells per tècnic no és superior a 12 en el 
cas d’escales, i 10 en el cas d’ascensors. 

 
 
Penalitzacions  
 
S’establiran penalitzacions per no assoliment dels indicadors de servei, i per 
desatenció i faltes en el servei. 
En funció del cas les penalitzacions poden arribar a un màxim del 20 % de 
l’import mensual. 


