Expedient núm.: 2/2018
Acta de la Mesa de contractació d'Obertura de les Ofertes
Procediment: Procediment obert, oferta Econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació.
Assumpte: Contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la Millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic, a través d’empresa de serveis energètics i amb estalvis
garantits, subjecte a regulació harmonitzada,
Dia i hora de la reunió: Dimecres dia 2 de maig. A les 10h
Lloc de celebració: Sala de plens municipals
Assistents: Els indicats a l’acta
Absents: El Sr. Albert Serra Figueras, regidor de Medi ambient.
Document signat per: El President, els Vocals

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES «C»
Reunits en el Saló d'Actes de la Casa Consistorial, el dia 2 de maig de 2018, a les 10 hores, es
constitueix la Mesa de contractació per a l'adjudicació del contracte mixt de subministrament,
obra i serveis per a la Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi,
formada pel Sr. Lluís Guinó Subirós, alcalde de l’Ajuntament, que actuarà com a President, per
la Sra. Josefina Surina Gelis, primera tinent d’Alcalde, pel Sr. Josep Pomés Comas, Secretari
interventor interí de la Corporació, pel Sr. Jordi Hurtós, tècnic municipal, pel Sr. Eduard
Batllori, tècnic de la Diputació de Girona, els quals actuaran com a vocals, i per la Sra. Cèlia Jou,
funcionària de la Corporació, que actuarà com a secretària de la Mesa. No assisteix el Sr. Albert
Serra, regidor de medi ambient. Assisteix de públic representants de tres de les empreses
licitadores.
En la sessió de la Mesa de contractació de data 24 d’abril de 2018 es va procedir a l'obertura
dels sobres «A» que contenen la documentació administrativa.
Així mateix, el dia 24 d’abril de 2018 va tenir lloc, degudament convocada i de conformitat
amb el decret número 26/2018, la sessió de la Mesa de contractació per a l’obertura dels
sobres B presentats per les empreses. En aquesta, es va fer esment a la necessitat d’elaboració
d’un informe tècnic de la valoració dels criteris subjectes a judici de valor de la licitació.
Em data 2 de maig de 2018 té lloc una nova convocatòria de la mesa de contractació, a fi i
efecte, de procedir, d’acord amb les previsions contingudes en el Plec de clàusules
administratives particulars, a l’obertura dels sobres “C”. L’alcalde presenta als membres de la
Mesa i convida als assistentes a manifestar qualsevol dubte que tinguin, procedint-se, abans
de l’obertura del sobre “C” i per part del tècnic de la Diputació, a la lectura i explicació de
l’informe que es transcriu literalment a continuació:
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“Informe tècnic de la valoració dels criteris subjectes a judici de valor (sobre B) de la licitació
del contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic del municipi Besalú a través d’una empresa de serveis
energètics i amb estalvis garantits, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant
procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació

Data obertura de pliques: 24/04/2018

1.

Valoració dels criteris subjectes a judici de valor (sobre B) – Puntuació màxima: 40 punts

1.1.

Valoració del document B1. Memòria tècnica de les llumeneres ofertades (fins a 16
punts)

Les valoracions d’aquest document s’adjunten a la següent taula:
Puntuacions del Document B1
Llumenera que es valora
Qualitat materials
Eficiència lm/W
Disseny i ergonomia
Facilitat d'accés a la part interior
Harmonització de les llumeneres amb l'entorn
Regulacions possibles del flux lumínic
Mètode proposat per efectuar la regulació i control
Protecció contra sobretensions interna
Protecció contra harmònics
Factor de potència
TOTAL

Punts màx.

Prodaisa
Costa Brava
SECE
Enertika
Ledinbox New Novatilu
Novatilu
Carandini SStreet Max
Milan S
Milan S
Line
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
2,95
3,00
2,72
2,95
2,00
1,70
1,50
1,70
1,80
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,00
1,00
0,60
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,25
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
0,80
1,00
1,00
0,80
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
11,00
10,45
10,10
10,42
8,80

Segons PCAP, s’ha valorat la llumenera de la qual s’oferten més unitats, excepte pel criteri
d’harmonització de les llumeneres amb l’entorn, que s’han valorat totes les llumeneres
ofertades, per tal de garantir que tots els productes proposats s’adeqüin al criteris estètics
exigits a l’annex 2.3 del PCT.

Totes les ofertes presenten llumeneres de qualitats semblants, segons s’acredita a la memòria
presentada pels licitadors. Les llumeneres ofertades són d’injecció d’alumini i el seu disseny
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compleix amb les condicions exigibles a aquest tipus de productes, quedant això acreditat a
través dels informes justificatius de compliment de normatives tècniques UNE que s’han
adjuntat a les pliques. Totes les llumeneres que s’han valorat presenten a més un grau de
protecció IP66 i un grau de protecció contra impactes mecànics IK10, motiu pel qual es dóna la
puntuació màxima al criteri “qualitat dels materials emprats”.
Pel que fa al criteri “disseny i ergonomia”, es considera que les llumeneres ofertades per
l’empresa Enertika presenten avantatges respecte les altres, atès que disposen d’una vàlvula
anivelladora de pressió que permet compensar la diferència de pressió entre l’exterior i
l’interior, allargant la vida útil de les juntes i impedint l’entrada d’humitat. S’ha tingut en
compte també a l’hora d’atorgar els punts d’aquest criteri quines ofertes permeten escollir el
color de les llumeneres a l’ajuntament. Les ofertes dels licitadors Prodaisa i SECE ho permeten.
Segons tot l’exposat, cap de les ofertes dels licitadors obté la puntuació màxima en aquest
criteri de valoració, però l’oferta de l’empresa Enertika és la més ben valorada.

El disseny de les llumeneres valorades permet un accés ràpid a la part interior per motius de
manteniment del driver o de la placa LED, motiu pel qual totes les ofertes es valoren amb la
puntuació màxima.

Pel que fa al grau d’harmonització de les llumeneres amb l’entorn, les propostes dels licitadors
Prodaisa, SECE i Enertika s’adeqüen als criteris estètics exigits a l’annex 2.3 del PCT, motiu pel
qual s’atorga a aquestes pliques la puntuació màxima. En canvi, la proposta del licitador
Enllumenats Costa Brava, és més transgressora, oferint el model de llumenera Siena, el qual és
més modern i no tant adequat a l’entorn del municipi. Degut a que no s’adequa massa als
criteris estètics exigits a l’annex 2.3 del PCT, es valora aquesta plica amb només 0,60 punts.

Les memòries dels licitadors Prodaisa, Enllumenats Costa Brava i SECE expliquen de forma clara
i detallada que els equips electrònics ofertats que gestionen les llumeneres permeten la
regulació del flux lumínic de manera diversa i amb diferents percentatges de regulació. A més,
el mètode proposat per efectuar la regulació i control permet canviar sempre la programació
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de les llumeneres de forma centralitzada, és a dir, des del quadre elèctric a través de la línia de
potència o bé a través del sistema de telegestió, motiu pel qual, aquestes tres ofertes obtenen
la valoració màxima en els criteris “regulacions possibles del flux lumínic” i “mètode proposat
per efectuar la regulació i control”. La memòria del licitador Enertika no detalla les regulacions
del flux lumínic que permet el driver ofertat ni especifica el mètode que utilitzaran per efectuar
la regulació i control de les llumeneres. Per tots aquests motius, es valora aquesta oferta amb
0,25 punts només pel que fa als dos criteris, entenent que els drivers ofertats permeten la
regulació de flux, segons els certificats del fabricant del driver, annexats a la memòria.

Totes les propostes dels licitadors compleixen amb els paràmetres indicats al PCT en referència
al factor de potència i al nivell d’harmònics (THD) que generen els drivers, motiu pel qual totes
propostes es valoren amb la màxima puntuació.

Pel que fa al protector contra sobretensions intern (SBT) de les llumeneres, és millor l’ofertat
pels licitadors Enllumenats Costa Brava i SECE, atès que el mateix tolera una Imax de fins a 20
kA, mentre que l’ofertat pel licitador Prodaisa només arriba fins a 13 kA i l’ofertat per Enertika
només arriba fins 10 kA. Per aquest motiu s’ha valorat amb un punt l’SBT dels licitadors
Enllumenats Costa Brava i SECE i amb 0,8 punts la resta.

Pel que fa a l’eficiència lumínica, aquesta s’ha valorat en funció de la informació aportada pels
licitadors, la qual s’adjunta a la següent taula, amb la fórmula:
Valoració eficiència lumínica = Punts x Oferta que es valora / Major eficiència lumínica
presentada

Eficiència lm/W

Prodaisa
Costa Brava
121
123,1

SECE
111,75

Enertika
121,15

Segons això, el producte ofertat per Enllumenats Costa Brava obté la valoració màxima de 3
punts i la resta de llumeneres obtenen la puntuació proporcional a l’eficiència lumínica
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presentada. Tot i que a priori el licitador Enllumenats Costa Brava i SECE oferten el mateix
producte, presenten les dues memòries eficiències lumíniques diferents. S’interpreta que
aquesta diferència de l’eficiència lumínica entre un producte i l’altra és deguda a les condicions
del punt de treball de la llumenera, que són diferents a cada oferta. L’eficiència lumínica del
producte ofertat per l’empresa Enertika s’ha pres dels annexos a la memòria, concretament de
l’assaig realitzat pel laboratori al producte ofertat, atès que no es detallava a la memòria.

La valoració dels estudis lumínics s’ha estandarditzat i s’ha fet de manera matemàtica. S’han
valorat els nivells lumínics mitjos Em en lux i la uniformitat global (Emin/Em) de cada carrer del
qual s’ha aportat l’estudi, repartint els 5 punts de valoració entre 10 criteris a valorar, obtenint
un màxim de 0,50 punts per criteri.

En la següent taula s’observen els resultats dels estudis lumínics presentats pels licitadors,
modificats pels factors que a continuació es detallen i els valors a assolir segons normativa.

Estudis lumínics

Zona
Avda. President Lluís Companys
c/ Mercè Rodoreda
Camí Can Surós
c/ Nou
c/ del Camp de les Forques

Requerit segons RD 1890/2008

Prodaisa

Costa Brava

SECE

Enertika

Classificació
Emin
Em
Um (Emin
Em
Um (Emin
Em
Um (Emin
Em
Um (Emin
segons PCT Em (lux) Um (lux) fm
(lux) / Em)
fm (lux) / Em)
fm (lux) / Em)
fm (lux) / Em)
CE2
20 0,4 0,78 21,87
0,71 0,73 23,98
0,72 0,73 24,26
0,72 0,73 24,84
0,81
S2
10 0,3
3 0,78
9,40
0,48 0,73 13,00
0,51 0,73 13,26
0,51 0,73 10,96
0,63
S2
10 0,3
3 0,78 11,36
0,77 0,73 9,93
0,69 0,73 9,93
0,69 0,73 11,54
0,72
S2
10 0,3
3 0,78 12,46
0,39 0,73 12,55
0,43 0,73 9,97
0,47 0,73 10,31
0,42
S2
10 0,3
3 0,78 0,73 8,05
0,68 0,73 8,05
0,68 0,73 13,16
0,77

El licitador Prodaisa utilitza un factor de manteniment més elevat que l’exigit al PCT a la
clàusula 11.2, justificant-ho correctament a partir de les taules de depreciació del flux lluminós
del LED, motiu pel qual s’accepta el fm = 0,78 utilitzat en la confecció dels estudis lumínics.

El licitador Prodaisa ha realitzat els estudis lumínics del c/ Mercè Rodoreda amb una alçada de
4 m, quan el PCT especificava utilitzar una alçada de 3,5 m i el del c/ Nou amb una alçada de
3,5 m, quan el PCT especificava utilitzar una alçada de 3,0 m, motiu pel qual s’han aplicat
respectivament els següents factors de minoració als resultats dels estudis lumínics Em i Um, no
havent de desestimar així aquests estudis lumínics i atorgar zero punts, ja que modificant
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l’alçada d’instal·lació de la llumenera, es milloren substancialment els resultats de l’estudi
lumínic.
Factor minoració c/ Mercè Rodoreda = 3,5 / 4,0
Factor minoració c/ Nou = 3,0 / 3,5

L’estudi lumínic aportat per Prodaisa del c/ del Camp de les Forques s’ha desestimat, perquè
s’ha fet l’estudi amb una amplada de la calçada de 6 m, quan al PCT s’especificava que havia
de ser de 8,4 m, i per tant, es considera que els resultats d’aquest estudi lumínic no són
comparables amb els dels altres licitadors.

El licitador Enllumenats Costa Brava ha realitzat els estudis lumínics del Camí Can Surós amb
una interdistància de 15 m, quan el PCT especificava utilitzar una interdistància de 20 m i el del
c/ Camp de les Forques amb una interdistància de 15 m, quan el PCT especificava utilitzar una
interdistància de 23 m, motiu pel qual s’han aplicat respectivament els següents factors de
minoració als resultats dels estudis lumínics Em i Um, no havent de desestimar així aquests
estudis lumínics i atorgar zero punts, ja que modificant la interdistància, es milloren
substancialment els resultats de l’estudi lumínic.
Factor minoració Camí Can Surós = 15 / 20
Factor minoració c/ Camp de les Forques = 15 / 23

El licitador SECE ha realitzat els estudis lumínics del Camí Can Surós amb una interdistància de
15 m, quan el PCT especificava utilitzar una interdistància de 20 m, el del c/ Camp de les
Forques amb una interdistància de 15 m, quan el PCT especificava utilitzar una interdistància
de 23 m i el del c/ Nou amb una alçada de 3,7 m, quan el PCT especificava utilitzar una alçada
de 3,0 m, motiu pel qual s’han aplicat respectivament els següents factors de minoració als
resultats dels estudis lumínics Em i Um, no havent de desestimar així aquests estudis lumínics i
atorgar zero punts, ja que modificant l’alçada o interdistància, es milloren substancialment els
resultats de l’estudi lumínic.
Factor minoració Camí Can Surós = 15 / 20
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Factor minoració c/ Camp de les Forques = 15 / 23
Factor minoració c/ Nou = 3,0 / 3,7

Després de les anteriors consideracions i estandardització dels resultats dels diferents estudis
lumínics, s’han atorgat els punts aplicant la següent fórmula:
Valoració Em= Punts x Em de l’oferta que es valora / Em major presentat
Valoració Uniformitat = Punts x Uniformitat de l’oferta que es valora / Uniformitat major
presentada

1.2.

Puntuació nivells Em
Punts màx.
Avda. President Lluís Companys
0,50
c/ Mercè Rodoreda
0,50
Camí Can Surós
0,50
c/ Nou
0,50
c/ del Camp de les Forques
0,50
TOTAL Em
2,50

Prodaisa Costa Brava
0,44
0,48
0,35
0,49
0,49
0,43
0,50
0,50
0,00
0,31
1,78
2,21

SECE
Enertika
0,49
0,50
0,50
0,41
0,43
0,50
0,40
0,41
0,31
0,50
2,12
2,32

Puntuació uniformitats Um
Punts màx.
Avda. President Lluís Companys
0,50
c/ Mercè Rodoreda
0,50
Camí Can Surós
0,50
c/ Nou
0,50
c/ del Camp de les Forques
0,50
TOTAL Um
2,50

Prodaisa Costa Brava
0,44
0,44
0,38
0,41
0,50
0,45
0,42
0,46
0,00
0,44
1,73
2,21

SECE
Enertika
0,44
0,50
0,41
0,50
0,45
0,47
0,50
0,45
0,44
0,50
2,25
2,42

Valoració del Document B2. Memòria tècnica explicativa del programa d’obres de
millora i renovació de les instal·lacions d’enllumenat públic de les prestacions P2 i P3
(Fins a 6 punts)

Les valoracions d’aquest document s’adjunten a la següent taula:
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Valoració Document B2
Punts màx.
Organigrama funcional dels mitjans
destinats a la P2 i P3
2,00
Planificació temporal P2 i P3
0,50
Terminis de posada en marxa noves
instal·lacions
0,50
Metodologia pel desenvolupament de la P2
i P3
2,00
Mesures per la limitació del resplendor
lluminós nocturn i reducció llum intrusa
0,50
Campanya d'informació i divulgació
0,50
TOTAL
6,00

Prodaisa

Costa Brava

SECE

Enertika

2,00
0,50

1,75
0,50

2,00
0,25

1,75
0,25

0,50

0,50

0,50

0,50

1,40

2,00

1,40

0,75

0,50
0,50
5,40

0,50
0,25
5,50

0,50
0,25
4,90

0,10
0,25
3,60

Les propostes de tots els licitadors pel que fa a l’execució de les prestacions P2 i P3 s’adeqüen a
l’exigit al PCAP i al PCT. L’organigrama funcional dels mitjans destinats al subministrament,
reforma i muntatge de les instal·lacions d’enllumenat exterior és suficient per donar
compliment al contracte. No obstant això, les ofertes dels licitadors Prodaisa i SECE contemplen
dins de l’organigrama ofertat un servei d’assistència de 24 h, motiu pel qual aquestes dues
ofertes obtenen 2 punts i la resta només 1,75 punts.

La planificació temporal de la implantació de l’enllumenat i de les altres millores indicades al
projecte ofertada pels licitadors, compleix amb els requeriments del PCT. Malgrat això, els
licitadors Prodaisa i Enllumenats Costa Brava fan un plantejament més acurat de la planificació
i exposen detalladament les mesures que prendran per a reduir l’afectació del trànsit. Per
aquest motiu aquestes dues ofertes obtenen una valoració de 0,5 punts. La proposta de SECE
no detalla si durant el replanteig d’obra realitzarà més estudis lumínics dels ja realitzats segons
el PCT i no queda clar si la telegestió s’instal·la al principi o final de l'obra. La proposta de
Enertika, a més, no contempla temporalment les proves lumíniques. Per aquest motiu aquestes
dues ofertes obtenen una valoració de 0,25 punts.

Els terminis de posada en marxa parcials per quadre elèctric i totals de les noves instal·lacions
aportats per tots els licitadors s’ajusten a l’indicat als plecs de clàusules, per això, totes les
ofertes obtenen la puntuació màxima en aquest apartat.
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Pel que fa a la metodologia que es planteja pel desenvolupament dels treballs, la proposta
d’Enllumenats Costa Brava és molt detallada i planteja fer proves lumíniques en cada zona
lumínica “in situ” amb els tècnics de l’ajuntament i regidors, abans de procedir a la implantació
general de llumeneres, fet molt important en aquest tipus de contractes, per tal de consensuar
els nivells lumínics definitius a peu de carrer amb l’ajuntament i evitar posteriors conflictes. A
més, la memòria d’Enllumenats Costa Brava proposa substituir tots els cables muntats de les
llumeneres per nous de secció Cu 3x2,5 mm2, realitzar una revisió exhaustiva de les postes a
terra, caixes de seccionament i anclatges de suports al moment de realitzar la instal·lació de les
llumeneres. Per tots aquests motius s’atorga la màxima puntuació a la proposta d’Enllumenats
Costa Brava. Les propostes de Prodaisa i SECE no contemplen les proves lumíniques en cada
zona lumínica “in situ” prèvies a la implantació massiva de llumeneres ni la substitució del
cablejat interior dels suports, per aquest motiu obtenen només 1,40 punts. La proposta de
l’empresa Enertika no detalla massa els aspectes clau contemplats al PCT (es realitza un
plantejament poc acurat i precís, no queda clara la metodologia que es seguirà per refer els
estudis lumínics a nivell de replanteig d'obra, no es parla de proves lumíniques “in situ”, no es
concreta l'afectació al trànsit i altres mesures a prendre...), motiu pel qual s’atorguen 0,75
punts a la seva proposta.

Les memòries aportades pels licitadors Prodaisa, Enllumenats Costa Brava i SECE descriuen de
manera més exhaustiva les mesures per limitar el resplendor lluminós nocturn i per la reducció
de la llum intrusa o molesta, i inclouen en les seves propostes la instal·lació de paralúmens allà
on sigui necessari. La proposta de l’empresa Enertika és poc detallada i explicativa, i no
proposa mesures de rellevància, ni contempla l’ús de paralúmens. Segons l’exposat, s’atorguen
0,5 punts a les propostes dels licitadors Prodaisa, Enllumenats Costa Brava i SECE i 0,10 punts a
la proposta del licitador Enertika.

La proposta de campanya d’informació i divulgació de l’empresa Prodaisa és molt completa i
detallada, atès que inclou la realització de cartells prèviament a l’inici dels treballs de
substitució de llumeneres, una bustiada d’un díptic informatiu al finalitzar les obres,
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publicacions a la web de l’ajuntament, incloent un comptador online d’estalvi energètic i el
compromís d’assistir i oferir assistència tècnica en actes públic informatius a la població. Per
tots aquests motius es donen 0,5 punts a la seva proposta.

La proposta d’Enllumenats Costa Brava pel que fa a la campanya d’informació i divulgació és
completa però poc innovadora, atès que no ofereix cap tipus de comunicació via web (no
ofereix comptador d’estalvi energètic online...). Sí que ofereixen assistència tècnica en
l’organització d’una jornada divulgativa a la població i encarregar una campanya informativa
als mitjans locals amb un import màxim de 500 €, per aquests motius s’atorga 0,25 punts a la
seva proposta.

La proposta de SECE pel que fa a la campanya d’informació i divulgació només contempla
mesures de divulgació a través de la web de l’ajuntament, ja que no proposen la realització de
jornades divulgatives, ni la confecció de cartells, ni bustiades,... motiu pel qual s’atorguen 0,25
punts a la seva proposta.

La proposta de Enertika pel que fa a la campanya d’informació i divulgació és poc concisa, atès
que proposa moltes accions, però no concreta ni com es duran a terme ni el que es farà en cada
una d’elles. Per aquest motiu s’atorguen 0,25 punts a la seva proposta.

1.3.

Valoració del Document B3. Memòria tècnica descriptiva de les tasques que es
desenvoluparan d’acord a les prestació P1 (Fins a 4 punts)

Les valoracions d’aquest document s’adjunten a la següent taula:
Valoració Document B3
Criteri
Puntuació
TOTAL

Punts màx.
4,00
4,00

Prodaisa
Costa Brava
BA
RS
2,50
1,00
2,50
1,00

SECE
BA
2,50
2,50

Enertika
BA
2,50
2,50
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Es valoren les propostes dels licitadors Prodaisa, SECE i Enertika amb la qualificació
Bo/Acceptable (BA) atorgant 2,5 punts a cada proposta, atès que les mateixes s’adeqüen als
requeriments exigits al PCT, però no proposen mesures innovadores.

La proposta d’Enllumenats Costa Brava es valora amb la qualificació Regular/Suficient (RS)
atorgant-li només 1,0 punts, perquè és massa concisa i poc detallada, i no contempla o explica
de forma clara i definida la gestió de la instal·lació d’enllumenat que realitzarà l’empresa
(prestació P1) ni defineix el control anual dels nivells lumínics exigits al PCT (prestació P1).

1.4.

Valoració del Document B4. Informes exemple que s’entregaran a l’ajuntament en
relació al seguiment del contracte segons clàusula 7.4 del PCT (Fins a 4 punts)

Les valoracions d’aquest document s’adjunten a la següent taula:

Valoració Document B4
Informe de l'anàlisi de potències de cada
quadre
Informe de l'anàlisi de consums de cada
quadre
Informe resum dels anàlisis mensuals per
quadres i totals
Informe de l'avançament de l'execució de
les prestacions P2 i P3
TOTAL

Punts màx.

Prodaisa

Costa Brava

SECE

Enertika

1,00

0,25

0,25

0,25

0,00

1,00

0,80

0,50

0,25

0,25

1,00

1,00

0,50

0,25

0,50

1,00
4,00

1,00
3,05

1,00
2,25

0,25
1,00

0,00
0,75

Les propostes d’informe de l'anàlisi de potències de cada quadre aportades pels licitadors
Prodaisa, Enllumenats Costa Brava i SECE no són suficientment completes, segons els
requeriments del PCT, per aquest motiu les tres propostes obtenen una puntuació de 0,25 punt.
El model d’informe de l'anàlisi de potències de cada quadre no s’ha trobat dins de la memòria
del licitador Enertika, per això s’atorguen zero punts a la seva proposta.

La proposta d’informe de l'anàlisi de consums de cada quadre aportada per Prodaisa
contempla en la seva major part les dades que es requereixen al PCT, motiu pel qual s’atorguen
0,8 punts a la seva proposta d’informe. La proposta d’Enllumenats Costa Brava, malgrat ser
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tampoc complerta, és molt visual, incloent gràfics i altres elements, motiu pel qual s’atorguen
0,5 punts a la seva proposta d’informe. La proposta del licitador SECE és poc concisa i conté
molta informació addicional, fet que dificulta la visualització ràpida i senzilla de les dades que
aporta, motiu pel qual s’atorguen 0,25 punts a la seva proposta d’informe. La proposta del
licitador Enertika és poc clara, motiu pel qual s’atorguen 0,25 punts a la seva proposta
d’informe.

La proposta d’informe resum dels anàlisis mensuals per quadres i totals del licitador Prodaisa
s’adequa als requeriments del PCT, motiu pel qual es valora la seva proposta amb 1 punt. La
proposta de l’empresa Enllumenats Costa Brava és molt visual però alhora hi ha diverses
pàgines, amb diferents taules, fet que dificulta localitzar la informació important, que és el
comparatiu d’estalvis obtinguts vs. estalvis segons l’any base o de referència, motiu pel qual
s’atorguen 0,5 punts a la seva proposta. La proposta de l’empresa Enertika conté la informació
que es demana al PCT parcialment, motiu pel qual s’atorguen 0,5 punts a la seva proposta. La
proposta de l’empresa SECE inclou molts punts, fet que dificulta localitzar la informació
demanada al PCT, motiu pel qual s’atorguen 0,25 punts a la seva proposta.

La proposta d’informe de l'avançament de l'execució de les prestacions P2 i P3 dels licitadors
Prodaisa i Enllumenats Costa Brava s’adequa als requeriments del PCT i al projecte de Besalú,
motiu pel qual ambdues propostes obtenen la màxima puntuació. La proposta del licitador
SECE inclou una explicació del que es tindrà en compte durant el desenvolupament de les
prestacions P2 i P3, però no clarifiquen cap model d’informe, motiu pel qual s’atorguen 0,25
punts a la seva proposta. La proposta del licitador Enertika no fa cap referència al model
d’informe de l'avançament de l'execució de les prestacions P2 i P3, motiu pel qual s’atorguen 0
punts a la seva proposta.

1.5.

Valoració del Document B5. Memòria descriptiva de la proposta del sistema
informàtic proposat per a la gestió de la instal·lació d’enllumenat, seguint les
especificacions del Plec Tècnic. (Fins a 6 punts)
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Les valoracions d’aquest document s’adjunten a la següent taula:

Valoració Document B5
Funcionalitats i capacitats del programari
Ús de programari lliure o grau de
compatibilitat amb altres softwares en
l'exportació de dades
Procediment a seguir una vegada finalitzat
el contracte per tal que l'ajuntament pugui
fer ús del sistema de telegestió a través de
la brigada
Compatibilitat del hardware que
s'implantarà als quadres elèctrics amb
software de diferents marques comercials
Concreció i claredat de la proposta
TOTAL

Punts màx.
2,50

Prodaisa
Costa Brava
2,25
2,50

SECE
2,50

Enertika
2,00

1,00

0,50

0,00

0,50

0,50

1,50

0,25

0,25

1,50

0,75

0,50
0,50
6,00

0,50
0,50
4,00

0,50
0,50
3,75

0,50
0,50
5,50

0,50
0,30
4,05

Les funcionalitats i capacitats del programari ofertats per les empreses Prodaisa, Enllumenats
Costa Brava i SECE s’adeqüen al projecte del municipi de Besalú. A més, les empreses
Enllumenats Costa Brava i SECE ofereixen formació als tècnics de l’ajuntament en l’ús del
programari. Per aquests motius, les propostes d’Enllumenats Costa Brava i SECE obtenen la
màxima puntuació i la proposta de Prodaisa 2,25 punts. La proposta de l’empresa Enertika no
ofereix a priori formació als tècnics de l’ajuntament i a més, no queden clares les funcionalitats
del software descrites per al projecte específic del municipi de Besalú, motiu pel qual
s’atorguen 2 punts a aquesta proposta.

Pel que fa a l’ús de programari lliure o grau de compatibilitat amb altres softwares en
l'exportació de dades, en les propostes de Prodaisa i SECE no queda clar en quin format es
poden exportar les dades o quin és el tractament que caldrà seguir per a exportar-les, malgrat
això, sí que queda clar que es poden exportar a través dels seus programes de gestió, motiu pel
qual s’atorguen 0,5 punts a la seva proposta. Segons la proposta d’Enertika no s'utilitza
programari lliure, no obstant això, es permet l'exportació de dades a altres sistemes, motiu pel
qual s’atorguen 0,5 punts a la seva proposta. La proposta del licitador Enllumenats Costa Brava
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es valora amb 0 punts, perquè no queda acreditat el procediment de l'exportació de les dades
ni la compatibilitat amb altres softwares.

Pel que fa al procediment a seguir una vegada finalitzat el contracte per tal que l'ajuntament
pugui fer ús del sistema de telegestió a través de la brigada, la proposta del licitador SECE és
amb el sistema SECElux 4.0, que no té llicència, i a més, SECE ofereix traslladar gratuïtament les
dades a un servidor informàtic de l'ajuntament per tal que el sistema segueixi operant, per
tant, només s'incorrerien en despeses de llicència del SIE, Gemweb,... i despeses de
comunicacions a posteriori. Amb les propostes de les empreses d’Enllumenats Costa Brava,
Enertika i Prodaisa, caldria que l’ajuntament pagués els costos de llicència d’aquest
programari, en cas que volgués continuar utilitzant aquest software de gestió. Segons
l’exposat, s’atorga la màxima puntuació a la proposta de SECE, 0,75 punts a la proposta
d’Enertika perquè els costos de les llicències són relativament baixos, 0,25 punts a la proposta
de Prodaisa perquè els costos serien més elevats i 0,25 punts a la proposta d’Enllumenats Costa
Brava, atès que es comenta que caldrà pagar les llicències, però no s’especifiquen clarament els
costos.

Segons el criteri de compatibilitat del hardware que s'implantarà als quadres elèctrics amb
software de diferents marques comercials, totes les ofertes dels licitadors acrediten que el
hardware és compatible amb diferents softwares, principalment perquè el protocol de
comunicacions utilitzat és estàndard (modbus RTU, RS485,...). Per aquest motiu totes les
ofertes obtenen la màxima puntuació.

Totes les propostes són molt clares i concises, excepte la d’Enertika, que descriu molts mòduls
del programari proposat sense massa claredat o sense demostrar l’aplicabilitat al projecte de
Besalú, per aquest motiu totes les ofertes obtenen la màxima puntuació, excepte la de Enertika
que es valora amb 0,3 punts.
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1.6.

Valoració del Document B6. Proposta de Pla de Mesura i Verificació (M&V) dels
estalvis obtinguts (Fins a 4 punts)

Les valoracions d’aquest document s’adjunten a la següent taula:
Valoració Document B6
Justificació del model de M&V
Exemple de protocol de M&V
Acreditació de tècnic EVO
Claredat memòria i del protocol M&V
TOTAL

Punts màx.
1,50
1,50
0,50
0,50
4,00

Prodaisa
Costa Brava
1,50
1,50
1,50
1,50
0,50
0,00
0,50
0,50
4,00
3,50

SECE
1,50
0,00
0,00
0,25
1,75

Enertika
1,50
0,00
0,00
0,25
1,75

Totes les propostes justifiquen de manera explícita, raonada i clara el model de M&V que
utilitzaran en la comprovació dels estalvis, segons el IPMVP (International Performance
Measurement and Verification Protocol) desenvolupat per EVO (EfficiencyValuation
Organization), motiu pel qual obtenen 1,5 punts en aquest apartat. Només les propostes de
Prodaisa i Enllumenats Costa Brava aporten l’exemple de protocol de M&V, considerant-lo
adequat al projecte de Besalú, per tant, s’atorguen 1,5 punts a ambdues propostes i 0 punts a
la resta d’ofertes.

Només la oferta de Prodaisa acredita correctament aportant el títol que disposa d’un tècnic
amb certificació EVO, motiu pel qual aquesta oferta obté 0,5 punts i la resta 0 punts. L’oferta
de l’empresa Enertika no aporta cap títol d’un tècnic, sinó una carta de l’any 2010, en la que
acredita que un tècnic ha aprovat l’examen de certificació. Atès que aquesta titulació s’ha
d’anar renovant periòdicament, no queda acreditat que aquesta persona disposi de l’esmentat
títol actualment.

Tota la documentació presentada per totes les empreses es considera molt clara, concisa i
adequada al projecte d’enllumenat de Besalú. S’atorga la puntuació màxima d’aquest apartat,
no obstant això, quan no s’aporta l’exemple de protocol de M&V, aquest no es valora i per tant
s’atorguen 0,25 punts a la proposta de SECE i Enertika.

2.

Taula resum de les valoracions
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En la següent taula s’adjunta el resum de les valoracions explicades als apartats anteriors.
Totes les ofertes donen compliment als requeriments exigits als Plecs de Clàusules; malgrat
això, en alguns punts algunes presenta avantatges respecte la resta i viceversa, motiu pel qual
les puntuacions finals estan molt ajustades.

Resum de les puntuacions
Document B1
Document B2
Document B3
Document B4
Document B5
Document B6
TOTAL

Punts màx.
16,00
6,00
4,00
4,00
6,00
4,00
40,00

Prodaisa
Costa Brava
13,97
14,52
5,40
5,50
2,50
1,00
3,05
2,25
4,00
3,75
4,00
3,50
32,92
30,52

SECE
14,79
4,90
2,50
1,00
5,50
1,75
30,44

Enertika
13,55
3,60
2,50
0,75
4,05
1,75
26,20

Signat:
Besalú, 02/05/2018
Eduard Batllori Alvarez ”

La Mesa de Contractació, no havent-se formulat cap reclamació i d’acord amb l’informe
esmentat procedeix a efectuar, en acte públic, la valoració dels criteris qualificables per
judici de valor segons el barem de puntuació que regeix el contracte i a aquests efectes
aprova per unanimitat la següent valoració.
Quadre valoració sobre B:
Resum de les puntuacions
Document B1
Document B2
Document B3
Document B4
Document B5
Document B6
TOTAL

Prodaisa
Costa Brava
13,97
14,52
5,40
5,50
2,50
1,00
3,05
2,25
4,00
3,75
4,00
3,50
32,92
30,52

SECE
14,79
4,90
2,50
1,00
5,50
1,75
30,44

Enertika
13,55
3,60
2,50
0,75
4,05
1,75
26,20

Una vegada valorat el sobre B s’efectua l'obertura dels Sobres «C», referits els criteris
quantificables de forma automàtica. La mesa efectua la valoració que segueix:
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“Criteris quantificables de forma automàtica (sobre C) - 60 punts
1. Preu - 30 punts
Costa
Licitador
Prodaisa
Brava
SECE
Oferta econòmica (€)
402.176,15 296.529,50 359.447,37
Pressupost de licitació (€)
520.389,07 520.389,07 520.389,07
Percentatge de baixa
22,72%
43,02%
30,93%
Puntuació
21,07
29,09
24,32

Enertika
284.579,64
520.389,07
45,31%
30,00

2. Ampliació del termini de garantia - 15 punts
Licitador
Termini de garantia segons PCT
Termini de garantia ofertat
Ampliació del termini de garantia
Puntuació

Prodaisa
10
10
0
0,00

Costa
Brava

SECE

Enertika

10
15
5
15,00

10
15
5
15,00

10
15
5
15,00

Costa
Brava
Sí
10,00

SECE
Sí
10,00

Enertika
Sí
10,00

3. Execució de la millora proposada - 10 punts
Licitador
Executa la millora
Puntuació

Prodaisa
Sí
10,00

4. Percentatge d'estalvis cedits a l'Administració per sobre del mínim establert al PCT - 5 punts
Costa
Licitador
Prodaisa
Brava
SECE
Enertika
Percentatge cedit a l'Administració
100%
100%
100%
100%
Puntuació
5,00
5,00
5,00
5,00
Resum puntuacions objectives (sobre C)
Licitador
Preu
Ampliació del termini de garantia
Execució de millores
Percentatge d'estalvi cedit a l'Adm.
TOTAL

Prodaisa
21,07
0,00
10,00
5,00

Costa
Brava
29,09
15,00
10,00
5,00

SECE
24,32
15,00
10,00
5,00

Enertika
30,00
15,00
10,00
5,00

36,07

59,09

54,32

60,00
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La Mesa de Contractació, no havent-se formulat cap reclamació i d’acord amb la valoració
efectuada, aprova, per unanimitat, la valoració final:
Puntuació final (criteris sotmesos a judici de valor + criteris objectius)
Licitador

Prodaisa

SECE

Enertika

Costa Brava

Criteris sotmesos a judici de valor
(sobre B)
Criteris objectius (sobre C)

32,92
36,07

30,44
54,32

26,20
60,00

30,52
59,09

TOTAL

68,99

84,76

86,20

89,61

La mesa, efectuada la valoració final, i en aplicació dels criteris de baixa d’acord amb el
document excel annex, a baix reproduït, considera que es donen els requisits establerts en la
clàusula j c del Plec de Clàusules administratives particulars per a la determinació de baixes
presumptament anormals.

Contracte millora eficiència energètica enllumenat
DESCRIPCIÓ:
exterior de Besalú
CÀLCUL PER A TRES O MÉS EMPRESES
LICITADORES
Nom de la
empresa

Puntuació
Preu

Prodaisa

21,07

Enllumenats
Costa Brava

29,09

SECE

24,32

Enertika

30,00

Mitjana:

26,12

p (llindar) =

10%

Llindar:

28,73

Preu
anormal

X

X

Puntuació
Criteris

Desviacions
Criteris

47,92

8,35

60,52

4,25

60,44

4,17

56,20

0,07

56,27

4,21

Puntuació
anormal

Oferta
anormal

X

X

60,48
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Efectivament, de conformitat amb el procediment marcat en l’apartat x del quadre de
característiques, es detecta l’oferta d’Enllumenats Costa Brava com a desproporcionada o
anormal.
Per tot l’esmentat, la Mesa de contractació, per unanimitat dels membres assistents, decideix
efectuar la proposta següent:
PRIMER.- Determinar que la proposta presentada per l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA
SL, amb NIF B17378621, pot ser considerada presumiblement, en atenció a l’informe de
valoració transcrit, com a desproporcionada o anormal.
SEGON.- Concedir a l’empresa ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL, un termini d’audiència de deu
dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, per tal que
justifiqui la valoració de la proposició i precisi les condicions de la mateixa.
TERCER.- Sotmetre a l’òrgan de contractació, un cop rebuda la informació justificativa
sol·licitada en el termini esmentat i previ l’assessorament tècnic del servei corresponent,
l’acceptació o rebuig de l’oferta.
QUART.- La classificació, si escau i s’accepta l’oferta, de les ofertes admeses a la licitació
“Contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic del municipi Besalú a través d’una empresa de serveis energètics i amb
estalvis garantits, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una
pluralitat de criteris d’adjudicació”, amb l’ordre d’ofertes més avantatjoses següents:
1.- Enllumenats Costa Brava
2.- Enertika
3.- Sece
4.- Prodaisa
CINQUÈ.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa la
documentació acreditativa del compliment dels requisits per a contractar que s’estableixen a
la clàusula quinzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen el
contracte.
Si la documentació rebuda per part del licitador millor classificat és correcta i l’informe del
secretari de la Mesa és favorable, es donarà per efectuada l'acreditació de la disposició dels
requisits per a contractar de conformitat amb el que estableixen els articles 146.4 i 151.2 del
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre.
SISÈ.- Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte “Contracte
mixt de subministrament, obra i serveis per a la Millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic, a través d’empresa de serveis energètics i amb estalvis garantits, subjecte
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a regulació harmonitzada”, una vegada efectuada l'acreditació de la disposició dels requisits
per a contractar que s'estableixen en el Plec de Condicions Administratives Particulars del
contracte, a favor de l'empresa millor classificada pels preus que consten a la seva proposta:
SETÈ.- Fer pública aquesta acta a través del perfil del contractant i notificar-la als licitadors per
mitjà de correu electrònic.
El President dóna per acabada la reunió a les 10:45 hores.
I perquè quedi constància del tractat, jo, la Secretària, redacto aquesta acta que sotmeto a la
signatura del President i Vocals; i en dono fe.
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num:121
86

Firmado digitalmente por
JORDI HURTOS ROVIRA /
num:12186
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, st=Catalunya,
o=Col·legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya /
COEIC / 0016, ou=col.legiat,
title=Enginyer Industrial,
sn=HURTOS ROVIRA,
givenName=JORDI,
serialNumber=46671431S,
cn=JORDI HURTOS ROVIRA /
num:12186,
email=jhurtos@planahurtos.c
om
Fecha: 2018.05.14 09:39:02
+02'00'

Cèlia Jou Compta
Secretària de la Mesa CPISR-1

C CELIA
JOU
COMPTA

Firmado digitalmente por
CPISR-1 C CELIA JOU COMPTA
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, o=Ajuntament de
Besalú, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, title=Secretària
interventora accidental,
sn=JOU COMPTA,
givenName=CELIA,
serialNumber=40294597T,
cn=CPISR-1 C CELIA JOU
COMPTA
Fecha: 2018.05.14 11:07:04
+02'00'

Josep Pomés Comas
Secretari interventor interí de la Corporació

Eduard Batllori
Tècnic de la Diputació de Girona

CPISR-1 Firmado
digitalmente
por CPISR-1 C
C
Eduard Batllori
Eduard Alvarez
Fecha:
Batllori 2018.05.11
14:06:22
Alvarez +02'00'

Josep Pomés
Comas - DNI
40435268A (SIG)
Firmado digitalmente por Josep Pomés Comas DNI 40435268A (SIG)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Besalú, 2.5.4.97=VATESP1702200E, ou=Treballador públic de nivell alt
de signatura, title=Secretari-interventor,
sn=Pomés Comas - DNI 40435268A,
givenName=Josep,
serialNumber=IDCES-40435268A, cn=Josep
Pomés Comas - DNI 40435268A (SIG)
Fecha: 2018.05.15 14:51:10 +02'00'

Plaça Llibertat, 1 – 17850 Besalú- telèfon 972590225 i fax 972590411- ajuntament@besalu.cat

