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1.1

Dades licitació

A.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament, instal·lació,
configuració i posada en servei local i remot de nous punts de recàrrega (PdR) normal i
semiràpida per a vehicles elèctrics que s’hagin de subministrar com a màxim en 10
ubicacions diferents d’aparcaments públics i/o dipòsits municipals diferents propietat de
l’Ajuntament de Barcelona i gestionat per Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) amb
l’objectiu d’ampliar l’oferta actual.
A.1.- LOTS: NO
B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 264.132,00 EUROS (IVA exclòs)
Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació
total

220.110,00 euros

Possibles modificacions

44.022,00 euros

Total

264.132,00 euros

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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B.1. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
Concepte

Import
(abans d’IVA)

IVA (21%)

Import total
(IVA inclòs)

Pressupost Base
de Licitació

220.110,00 euros

46.223,10 euros

266.333,10 euros

El pressupost base de licitació es configura com una partida alçada a raó dels
següents preus unitaris:

Descripció

Preu unitari
inicial
(màxim i
abans IVA)
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1.SUBMINISTRAMENT INFRAESTRUCTURA 12 PdR
Subministrament, instal·lació, configuració i posada en servei de
instal·lació de cablejat elèctric trifàsic amb caixes de derivació preparades
per subministrament elèctric a PdR.
Inclou subministrament, col·locació, instal·lació i posta en marxa de
ampliació de quadre general i/o subquadre elèctric existent, amb una
sortida tipus que inclou:
- Magnetotérmic Schneider tipo Acti9 NG125N, 4P, 63 A, C curva, 25 kA
(IEC 60947-2), amb bloc VIGI NG125 "A" 4P 63A 300mA muntat en perfil
DIN, amb MANDO ROTATIVO DIREC. NG125 DE SEG.
-Protecció Sobretensions transitòries i permanents.
-Contactor senyalització Schneider Of
-Contactor Schneider ICT 63A 2NC
10.515,84€
-Selector giratori
Valor total amb instal·lació fins a 12 caixes de derivació especifiques per
PdR amb bornera de sortida trifàsica i fins 70m des del punt més llunyà de
cablejat en configuració lineal i / o radial des del quadre elèctric. Incloent
les caixes metàl·liques amb grau de protecció IP55 necessàries per als
canvis de direcció o registres necessaris segons plec de condicions.
Aquest preu preveu tota cablejat elèctric, tub metàl·lic mínim de M63
amb acabat exterior electrogalvanitzat, tallafocs, passos de forjat, caixes
de derivació, brides, borneres, accessoris i tot el necessari per la
instal·lació elèctrica.

10.515,84€

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Inclou el desmuntatge i possible ajust de las instal·lacions existents
(lluminàries, detectores, elements senyalització, tubs, extintors,
alimentacions PdR existents, desmuntatge PdR existent, etc.).
També inclou subministrament i instal·lació de cablejat ethernet F/UTP cat.
6 de 4 parells corresponent fins a switch mes proper . Instal·lant tubs tub
metàl·lic mínim de M40 amb acabat exterior electrogalvanitzat i caixes de
derivació metàl·liques amb grau de protecció IP55 per a instal·lació de
comunicacions en paral·lel i independent a la instal·lació elèctrica.
S'instal·larà una caixa de derivació per cada caixa de alimentació elèctrica
de PdR, fins a 12 PdR en total i inclourà les caixes necessàries per als
canvis de direcció o registres necessaris segons plecde condicions. En
cas de no instal·lar-se el PdR es deixarà suficient cable de comunicacions
a l'interior de la caixa de derivació corresponent per a la seva futura
derivació final a PdR.
Aquest preu preveu tota cablejat de comunicacions, tub metàl·lic mínim
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de M40 amb acabat exterior electrogalvanitzat, tallafocs, passos de forjat,
caixes de derivació metàl·liques amb grau de protecció IP55, brides,
accessoris i tot el necessari per la instal·lació de comunicacions,
comunicant el conjunt de caixes de forma lineal i / o radial fins l'switch més
proper amb un màxim de 70m de recorregut des del punt més llunyà. Se
inclou terminals i certificació de cable UTP.
Inclou el desmuntatge i possible ajust de las instal·lacions existents
(lluminàries, detectores, elements senyalització, tubs, extintors, línies
comunicacions PdR existent, desmuntatge PdR existent, etc.).
Aquest subministrament inclou:
- Proteccions segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntats en perfil DIN segons quadre general
- el conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció segons REBT amb un mínim 4 x
25+TT16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub. El cable complirà amb la normativa CPR, amb unareacció
al foc Cca-s1b,d1,a1.per tal d'interconnectar-lo amb el quadre general o
subquadre existent VE o nou quadre VE.
- Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta depoliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagadorde la flama
segons UNE-EN 60332-1-2
-Tub rígid d'acer laminat en fred de baix contingut en carboni tipus DC03
segons normativa vigent, amb acabat exterior electrogalvanitzat,
- Tots els nous elements de potència, control i alarma per una gestió local
i remota.
- Tots els elements de potència, control i alarma per una gestió local i
remota).
- S'inclouen tots els elements de comunicació necessaris en el interior
del quadre (ampliació mòduls E/S), per una correcte comunicació entre
el quadre elèctric i el sistema de control de BSM.
-Garantia de sistema i materials de 24 mesos.
-Inclou els certificats de tot el cablejat comunicacions.
S’inclou tot el material i cablejat de potencia intern del quadre i mà d'obra
necessari pel seu funcionament elèctric. Proteccions totalment muntats,
equipats i programats, amb esquemes d'arquitectura de comunicació,
esquema de control i plec de condicions tècniques. Les proteccions
elèctriques, contactors, etc.. seran de la marca Schneider o similar.
Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes
2.SUBMINISTRAMENT DE EXTENSIÓ INFRAESTRUCTURA LINEA
TRIFASICA
Subministrament, instal·lació, configuració i posada en servei de fins a 5m
de cablejat elèctric trifàsic, tub metàl·lic mínim de M63 amb acabat exterior
electrogalvanitzat, tallafocs, passos de forjat, caixes de
derivació, brides, borneres, accessoris i tot el necessari per la extensió
de la instal·lació elèctrica.

387,63€
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Inclou el desmuntatge i possible ajust de las instal·lacions existents
(lluminàries, detectores, senyales, tubs, extintors, etc.).
Aquesta subministrament inclou:
- El conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció segons REBT amb un mínim 4 x
25+TT16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub. El cable complirà amb la normativa CPR, amb unareacció
al foc Cca-s1b,d1,a1.per tal d'interconnectar-lo amb el quadre general.
- Tub rígid d'acer laminat en fred de baix contingut en carboni tipus DC03
segons normativa vigent, amb acabat exterior electrogalvanitzat,
- Caixa de derivació de planxa d'acer embotida i plastificada,amb grau de
protecció IP-55, muntada superficialment. Inclou: regleta de bornes,
maniguets mixtes i material necessari per a la seva correcta execució.
Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes

3.SUBMINISTRAMENT DE EXTENSIÓN LINEA COMUNICACIONS
Subministrament, instal·lació, configuració i posada en servei de fins a 5m
de cablejat de comunicacions, tub metàl·lic mínim de M40 amb acabat
exterior electrogalvanitzat, tallafocs, passos de forjat, caixes de derivació,
brides, borneras, accessoris i tot el necessari per la extensióde la
instal·lació de comunicacions.
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Inclou el desmuntatge i possible ajust de las instal·lacions existents
(lluminàries, detectores, senyales, tubs, extintors, etc.).
Aquesta subministrament inclou:
- Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta depoliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagadorde la flama
segons UNE-EN 60332-1-2
- Tub rígid d'acer laminat en fred de baix contingut en carboni tipus DC03
segons normativa vigent, amb acabat exterior electrogalvanitzat,
- Caixa de derivació de planxa d'acer embotida i plastificada,amb grau de
protecció IP-55, muntada superficialment. Inclou: regleta de bornes,
maniguets mixtes i material necessari per a la seva correcta execució.
Tot segons el plec
128,28€
de condicions tècniques.
-Inclou part proporcional certificació de cablejat.
Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes

128,28€

4. SUBMINISTRAMENT DE PINTURA DE TUBS
Subministrament de pintat fins a 5m2 de canalitzacions d'acer i caixes de
derivació, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat. Color blanc, prèvia mostra a validar per la propietat,
inclòs protecció del terra amb plàstics o similars per evitar les taques
damunt del paviment i neteja final.

118,76€
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Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.
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5.SUBMINISTRAMENT DE INTEGRACIÓ i PROGRAMACIÓ NOU PLC
Subministrament, configuració i posada en servei de integració a realitzar
per l’empresa SIPRO o qualsevol altre empresa que sigui partner
homologat de Schneider per tal poder mantenir la garantia del software
SCADA instal·lat. A l'afegir nou quadre de control i de potència, es
reprogramarà el nou hardware i es configurarà els nous PLCs per la
incorporació en scada local i remot amb prova de senyals elèctrics i
reprogramació de la Factory Cast. Incloent:
-Reprogramació Premium i Factory Cast
-Programació nous PLCs Momentum
-Posada en marxa
-Lliurament de nou backup programes PLC i Factory Cast
-Lliurament de documentació de proves de ckeck list
Aquesta subministrament inclou:
- Programació de tots els nous elements de potència, control i alarma per
una gestió local i remota.
- Programació de tots els nous elements de comunicació necessaris en
el interior del quadre (ampliació mòduls E/S), per una correcte
comunicació entre el quadre elèctric i el sistema de control de BSM.
- Programació i posada en marxa d'aplicació del sistema de control tant
local com remota incloses les llicències necessàries, Schneider elèctric o
similar.
- Integració en local i al CSO i CCR de la xarxa d'aparcaments actual,.

2.482,80€

Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.
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6.SUBMINISTRAMENT DE INTEGRACIÓ i PROGRAMACIÓ PLC
EXISTENT.
Subministrament, configuració i posada en servei de integració A realitzar
per l’empresa SIPRO o qualsevol altre empresa que sigui partner
homologat de Schneider per tal poder mantenir la garantia del software
SCADA instal·lat. A l'afegir l'equipament elèctric en el quadre decontrol i
de potència existent, es reprogramarà els PLCs Premium i Factory Cast
existents per la incorporació en scada local i remot.
Incloent :
-Posada en marxa
-Lliurament de nou backup programes PLC i Factory Cast
-Lliurament de documentació de proves de ckeck list
Aquesta subministrament inclou:
- Programació de tots els nous elements de potència, control i alarma per
una gestió local i remota.
- Programació de tots els nous elements de comunicació necessaris en
el interior del quadre (ampliació mòduls E/S), per una correcte
comunicació entre el quadre elèctric i el sistema de control de BSM.
- Programació i posada en marxa d'aplicació del sistema de control tant
local com remota incloses les llicències necessàries, Schneider elèctric o
similar.

688,50€
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-Integració en local i al CSO i CCR de la xarxa d'aparcaments actual,.
Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.
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7.SUBMINISTRAMENT
MONOFASIC

DE

PUNT

DE

RECARREGA

MOTOS

Subministrament, instal·lació, configuració i posada en servei de PdR.
Muntatge de instal·lació elèctrica monofàsica fins a 5m amb tub metàl·lic
M25 i el conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció segons REBT amb un
mínim 3 x 6+TT6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub. El cable complirà amb la normativa CPR, amb una
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 fins caixa de derivació de circuit de PRVE,
instal·lació de cable comunicacions existent en caixa de derivació de
comunicacions amb tub metàl·lic fins a punt de recarrega. Configuració
de terminal de recàrrega de vehicle elèctric par a gestió remota que es
realitza a través de una xarxa Ethernet i d’un sistema de gestió de
recàrrega existent a través de comunicacions OCPP v1.5 actualitzable a
1.6J i capaç de treballar amb totes les funcionalitats de OCPP 1.5 i 1.6J,
en especial amb la de gestió d’energia. També serà configurable a
distància mitjançant un navegador web. Model Selba SL2002 o similar
segons norma IEC-61851-1, indicació lluminosa d'estat de càrrega de
color RGB, pantalla LCD, lector RFID ISO/IEC 14443/15693/18092 , grau
de protecció IP-54 i IK10, caixa de plàstic ABS autoextingible, connectors
segons norma IEC 62196-2 Red: 1F+N+PE, potència màxima 7,4kW
configurable, tensió de càrrega 230V, protecció interna magneto tèrmica i
diferencial, intensitat de càrrega 32A, tipus de connector tipus 2
(mennekes) / 10/16A, tipus de connector Schuko (CEE/7), mode de
càrrega 3, comptador d'energia MID homologats i verificats,
comunicacions Ethernet sobre protocol OCPP 1.5 capaç d'actualitzar-se
a 1.6J sense cap modificació de maquinaria existent dins el propi equip.
L'equip estarà preparat per a que tant sols funcioni una de les dues
bases d'endolls. Mai carregaran simultàniament les dues bases i serà
possible limitar potència mitjançant software.
S'inclou configuració, latiguillo de l'Switch a l'Patch Panell, integració i
proves amb CCR propi de BSM.
Inclou el desmuntatge i possible ajust de las instal·lacions (lluminàries,
detectores, senyales, tubs, extintors, etc.) per a la instal·lació del PDR o
per aprofitar part de la instal·lació preexistent.
Aquesta subministrament inclou:
- Conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció segons REBT amb un mínim segons
manual de instal·lacions de PdR, amb aïllament poliolefines, amb baixa
emissió fums, col·locat en tub. El cable complirà amb la normativa CPR,
amb una reacció al foc Cca-s1b,d1,a1.per tal d'interconnectar-lo amb el
quadre general.
-Tub rígid d'acer laminat M25 en fred de baix contingut en carboni tipus
DC03 segons normativa vigent, amb acabat exterior electrogalvanitzat,
- Brides, borneras i accessoris necessaris per la instal·lació elèctrica i de
comunicacions.

1.892,27€
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Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=a1715f6f1218967e

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

8.SUBMINISTRAMENT
MONOFASIC

DE

PUNT

DE

RECARREGA

COTXES

Subministrament, instal·lació, configuració i posada en servei de PdR.
Muntatge de instal·lacio elèctrica monofásica fins a 5m amb tub metàl·lic
M25 i
i el conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció segons REBT amb un mínim 3 x
10+TT10 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub. El cable complirà amb la normativa CPR, amb unareacció
al foc Cca-s1b,d1,a1 fins caixa de derivació de circuit de PRVE, instal·lacio
cable comunicacions existent en caixa de derivació de comunicacions
amb tub metàl·lic fins a punt de recarrega. Configuracióde terminal de
recàrrega de vehicle elèctric par a gestió
2.204,05€
remota que es realitza a través de una xarxa Ethernet i d’un sistema de
gestió de recàrrega existent a través de comunicacions OCPP v1.5 i 1.6J
actualitzable a 2.0 sense cap modificació de maquinari existent dins el
propi equip. Capaç de treballar amb totes les funcionalitats de OCPP 1.5
, 1.6J i 2.0 en especial amb la de gestió d’energia També serà configurable
a distància mitjançant un navegador web. Model Circontrol eNext Elite S o
similar segons norma IEC-61851-1, indicació lluminosa d'estat de càrrega
de color RGB, pantalla LCD, lector RFID ISO/IEC 14443/15693/18092 ,
grau de protecció IP-54 i IK10, caixa de plàsticABS autoextingible,
connectors segons norma IEC 62196-2 Red:1F+N+PE, potència màxima
7,4kW, tensió de càrrega 230V, protecció interna magneto tèrmica i
diferencial, intensitat de càrrega 32A, tipus de connector tipus 2
(mennekes)/ 32A, mode de càrrega 3, comptador d'energia MID
homologats i verificats, comunicacions Ethernet sobre protocol OCPP 1.5
capaç d'actualitzar-se a 1.6J. i 2.0 sense cap modificació de hardware
existent dins el propi equip. L'equip estarà preparat per limitar potència
mitjançant software.
S'inclou configuració, latiguillo de l'Switch a l'Patch Panell, integració i
proves amb CCR propi de BSM.
Inclou el desmuntatge i possible ajust de las instal·lacions existents
(lluminàries, detectores, senyales, tubs, extintors, etc.) per a la instal·lació
d'El PDR o per aprofitar part de la instal·lació preexistent.
Aquesta subministrament inclou:
- Conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció segons REBT amb un mínim segons
manual de instal·lacions de PdR, amb aïllament poliolefines, amb baixa
emissió fums, col·locat en tub. El cable complirà amb la normativa CPR,
amb una reacció al foc Cca-s1b,d1,a1.per tal d'interconnectar-lo amb el
quadre general.
-Tub M25 rígid d'acer laminat en fred de baix contingut en carboni tipus
DC03 segons normativa vigent, amb acabat exterior electrogalvanitzat,
- Brides, borneras i accessoris necessaris per la instal·lació elèctrica i de
comunicacions.

2.204,05€

Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.
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Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Codi de verificació: a1715f6f1218967e

9.SUBMINISTRAMENT DE PUNT DE RECARREGA SEMIRAPID
COTXE TRIFASIC
Subministrament, instal·lació, configuració i posada en servei de PdR.
Muntatge de instal·lacio elèctrica amb tub metàl·lic M32 trifàsic fins a 5m
i cablejat i el conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció segons REBT amb un
mínim 4 x 10+TT10 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub. El cable complirà amb la normativa CPR, amb una
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 fins caixa de derivació de circuit de PRVE,
instal·lacio cable comunicacions existent en caixa de derivació de
comunicacions amb tub metàl·lic fins a punt de recarrega. Configuracióde
terminal de recàrrega de vehicle elèctric par a gestió remota que es realitza
a través de una xarxa Ethernet i d’un sistema de gestió de recàrrega
existent a través de comunicacions OCPP v1.5 i 1.6J actualitzable a 2.0
sense cap modificació de hardware existent dins el propi equip i capaç de
treballar amb totes les funcionalitats de OCPP 1.5
, 1.6J i 2.0 en especial amb la de gestió d’energia. També serà
configurable a distància mitjançant un navegador web. Model Circontrol
eNext Elite T o similar segons norma IEC-61851-1, indicació lluminosa
d'estat de càrrega de color RGB, pantalla LCD, lector RFID ISO/IEC
14443/15693/18092 , grau de protecció IP-54 i IK10, caixa de plàstic
ABS autoextingible, connectors segons norma IEC 62196-2 Red:
3F+N+PE, potència màxima 22kW, tensió de càrrega 400V, protecció
interna magneto tèrmica i diferencial, intensitat de càrrega 32A, tipus de
connector tipus 2 (mennekes), mode de càrrega 3, comptador d'energia
MID homologats i verificats, comunicacions Ethernet, sobre protocol
OCPP 1.5 capaç d'actualitzar-se a 1.6J. i 2.0 sense cap modificació de
hardware existent dins el propi equip L'equip estarà preparat per limitar
potència mitjançant software.
S'inclou configuració, latiguillo de l'Switch a l'Patch Panell, integració i
proves amb CCR propi de BSM.
Inclou el desmuntatge i possible ajust de las instal·lacions existents
(lluminàries, detectores, senyales, tubs, extintors, etc.) per a la instal·lació
d'El PDR o per aprofitar part de la instal·lació preexistent..
Aquesta subministrament inclou:
- Conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció segons REBT amb un mínim segons
manual de instal·lacions de PdR, amb aïllament poliolefines, amb baixa
emissió fums, col·locat en tub. El cable complirà amb la normativa CPR,
amb una reacció al foc Cca-s1b,d1,a1.per tal d'interconnectar-lo amb el
quadre general.
-Tub M32 rígid d'acer laminat en fred de baix contingut en carboni tipus
DC03 segons normativa vigent, amb acabat exterior electrogalvanitzat,
- Brides, borneras i accessoris necessaris per la instal·lació elèctrica i de
comunicacions.

2.693,74€

Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.
10.SUBMINISTRAMENT DE ACTUALITZACIÓ DE FIRMWARE DE
PdR

Signat per: ANNA ELICES PRAT - DNI
Signat per: ANTON MARIA CLARET MONTULL PUJOL - DNI
Data: 06-07-2021 11:45:39
Data: 07-07-2021 14:35:53
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

650,00€

Pàgina: 12 de 39
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=a1715f6f1218967e

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

INFORME FINAL DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT,
INSTAL.LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI DE NOUS PUNTS DE RECÀRREGA EN ELS
APARCAMENTS I DIPÒSITS MUNICIPALS PER L’ANY 2021

Subministrament, instal·lació, configuració i posada en servei de
actualització de versió firmware OCPP a superior.
S'inclou instal·lació d'actualització de firmware 1.6J i / o 2.0 proveïda per
fabricant, configuració de tots els paràmetres de l'equip, proves de
comunicació amb CSO i/o CCR, proves de càrrega i proves de càrrega
remota amb Centre de Control segons directrius de personal de BSM.
Inclou les aplicacions adhoc requerides per el CCR per poder ajustar les
comunicacions al sistema d’ús.
La partida inclou l'actualització de fins a 5 equips en mateix emplaçament.
Aquesta actualització haurà de mantenir la garantia existent del PdR.
Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.

11.SUBMINISTRAMENT
EXISTENT

DE

MODIFICACIO

SUBQUADRE

VE

Subministrament, instal·lació, configuració i posada en servei de noves
sortides trifàsiques per a subministrament elèctric d'alimentació a nous
PDR, es contempla l'adequació dels subquadres de VE modificant
l'interruptor general, el cablejat intern, l'eliminació de selectors, el cablejat
d'alimentació i la protecció de derivació de quadre general amb conductor
de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designacióES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció segons REBT amb un mínim de 15 metres de 4 x
35+TT35 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub. El cable complirà amb la normativa CPR, amb una reacció
al foc Cca-s1b,d1,a1.per tal d'interconnectar-lo amb el quadre general.
La partida inclou:
- Magnetotérmico Schneider tipo Acti9 NG125N, 4P, 125 A, corba C, 25
kA (IEC 60947-2), amb bloc VIGI NG125 "A" 4P 125A 300mA muntat en
perfil DIN, amb MANDO ROTATIVO DIREC. NG125 DE SEG. per tal de
connectar aquest quadre al quadre general amb cablejat corresponent.
_ Interruptor seccionador Schneider - INTERPACT INS160 4P, muntat en
perfil DIN en quadre general.
- Bornera de distribució per a alimentació de proteccions trifàsiques.
Se inclou:
Cablejat de potència, maniobra interna i bornes. Inclou tot el material,
programació i mà d'obra necessari pel seu funcionament i integració a la
arquitectura existent.
-Desmuntatge de línia existent de subquadre a quadre general.
Totalment muntats, equipats i programats, esquemes d'arquitectura de
comunicació, esquema de control i plec de condicions tècniques. Marca
Schneider o similar.

2.142,45€

Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.

12. SUBMINITRAMENT DE NOU SUBQUADRE VE ALIMENTACIONS
TRIFASICAS

4.607,56 €

Subministrament, instal·lació, configuració i posada en servei de nou
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subquadre elèctric amb control local i remot per a un màxim de 6 sortides
trifàsiques per alimentació elèctrica de punts de recàrrega. Totalment
muntat, equipat i programat pel que fa a la seva protecció general i
elements de control (mòduls E/S i PLC's) segons esquemes unifilars i plec
de condicions tècniques, de la marca Schneider elèctric o similar. Es
preveuen protecció d'alimentació en quadre general d'alimentació.
La partida inclou:
- Magnetotérmico Schneider tipo Acti9 NG125N, 4P, 125 A, C curva, 25
kA (IEC 60947-2), amb bloc VIGI NG125 "A" 4P 125A 300mA muntat en
perfil DIN, amb MANDO ROTATIVO DIREC. NG125 DE SEG. per tal de
connectar aquest quadre al quadre general amb cablejat corresponent.
_ Interruptor seccionador Schneider - INTERPACT INS160 4P, muntat en
perfil DIN en quadre general.
- Bornera de distribució per a alimentació de proteccions trifàsiques.
- CPU Momentum i base E/S Modicom Momentum de la marca Schneider
elèctric, segons plec de condicions tècniques.
- Cofret amb porta cega IP43 de 1080x600x205mm (hxLxp) gama Prisma
G de la casa Schnieder o similar.
- Minim de 15 m de Conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció segons REBT amb un
mínim de 35mm, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub. El cable complirà amb la normativa CPR, amb unareacció
al foc Cca-s1b,d1,a1.per tal d'interconnectar-lo amb el quadre general.
Se inclou:
Cablejat de potència i comunicació PLC, maniobra interna i bornes. Inclou
tot el material, programació i mà d'obra necessari pel seu funcionament i
integració a la arquitectura existent. Totalment muntats i
equipats segons plec de condicions tècniques. Marca Schneider o similar.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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13.SUBMINISTRAMENT DE DESLASTRADOR DE CÀRREGUES
Subministrament, col·locació, instal·lació i posta en marxa en quadre
general de d'un analitzador de xarxes a l'embarrat principal, TI 250/5,
interruptor automàtic amb control integrat i tot el petit material necessari
per a l'adequació de l'quadre elèctric i la posada en marxa de les sortides
relle de l'analitzador als blocs de telecomandament determinats i la
comunicació ethernet.
La partida inclou:
-Central de mesura METSEPM5320 – mod. PM5320 Schneider o similar.
Analitzador amb ethernet - fins 31st H - 256K 2DI/2DO 35 alarmes i
panel.
- Transformadors d'intensitat fins 1000/5 adequats a embarrat general
existent. Gama METSECT tropicalitzat de Schneider o similar.
-Interruptor automàtic amb control integrat Reflex iC60 Schneider o
similar. 63A 4P Corba C 10 kA 400 V CA.
- Adequació i mecanització d'armari per instalꞏlar elements al seu interior.
-Inclou tot el material, programació i mà d'obra necessari pel seu
funcionament i integració a la arquitectura existent.Totalment muntats,
equipats i programats, esquemes d'arquitectura de omunicació, esquema
de control i plec de condicions tècniques.

1.823,05€
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Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

14.SUBMINISTRAMENT DE BASE DE SUPERFÍCIE
Subministrament, muntatge, instal·lacio elèctrica amb tub metàl·lic i
cablejat corresponent fins caixa de derivació de circuit de PRVE (máx 3m),
de base tipus CETAC de superfície 3 Polos + Neutre +Terra 63A mod.
5555 59 de la casa Legrand o similar. Amb las següents especificacions:
Norma EN 60309-1 y 2,
IP 44 d’acord amb la norma EN 60529
IK 09 d’acord amb la norma EN 62262
Material: poliamida 6
Autoextinguibles:850°C (piezas en contacto con partes actives) / 650°C
(cuerpo).
La partida inclou:
- Armari de 280x210x200mm amb clau per a aplicacions elèctriques i d'ús
en general, fabricat en ABS d'alta resistència i amb xapa de muntatge en
xapa metàl·lica, muntatge mural.
- Conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció segons REBT amb un mínim de
16mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub. El cable complirà amb la normativa CPR, amb una reacció al foc Ccas1b,d1,a1.per tal d'interconnectar-lo amb el quadre general.
-Tub rígid d'acer laminat en fred de baix contingut en carboni tipus DC03
segons normativa vigent, amb acabat exterior electrogalvanitzat,
- Brides, borneras i accessoris necessaris per la instal·lació elèctrica.

223,32€

Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.
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15.SUBMINISTRAMENT DE SUPORT TELESCÒPIC INOX
Subministrament, fabricació i muntatge de suport telescòpic fins a 4
terminals o caixes d'endolls, format per tubulars d'acer inoxidable AISI 316
polit, de secció quadrada de 100x100x4mm o 90x90x3mm amb un marc
de subjecció; També d'acer AISI 316 polit, ancorat al terra i sostre
mitjançant anclatges mecànics. Les peces es fabricaran en taller i les
soldadures seran ´´TIG´´ i es muntaran al aparcament totalmentacoblades.
S'inclouen tacs de fixació a terra i sostre segons detalls de plànols o
similars. Es realitzaran les adequacions necessàries requerides per la
direcció facultativa per tal de garantir el correcte funcionament del suport.

1.636,63€

Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.

16.SUBMINISTRAMENT DE MODIFICACIÓ SUPORT EXISTENT
Subministrament, fabricació i muntatge de adequació de suport existent de
2 punts de recàrrega a suport de 4 punts de recàrrega. L'adequació del
suport mantindrà les especificacions dels suports instal·lats actualment.
Acer AISI 316, pintat i soldadures ´´TIG´´. Es garantirà el
correcte funcionament del suport. Inclou totes les tasques que siguin

571,20€
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precises de desmuntatge o muntatge dels punts de recàrrega preexistents
Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

17.SUBMINISTRAMENT DE SWITCH CABINA
Subministrament, instal·lació, configuració i posada en servei de switch a
Rack de cabina. Commutador Aruba 2930F 48G PoE+4SFP+JL256A o
similar. Commutador Aruba PoE de 48 portsRJ-45 PoE+10/100/100 amb
detecció automàtica, 4 ports SFP+1/10GbE sense capa física. Memòria i
processador Dual Core ARM Coretex de 1016MHz, 1GB de SDRAM
DDR3. Dimensions de búfer per paquets: Entrada de 12,38GB
4,5MB/Sortida de 7,7875MB eMMC de 4GB, latència de 1000Mb:<38
microsegons, 10Gbps:<1,6microsegons. Velocitat de fins a 112Mpps,
capacitat de commutació 176Gbps, funció PoE 370W PoE+. Funcions de
gestió Aruba AirWave, gestió central de xarxes, IMC, navegador web,
interfaç de línies comandos, menú de configuració, gestor SNMP, Telnet,
RMON1, FTP, gestió fora de banda (RS-232C o micro USB de serie).
Voltatge d'entrada 100-127/200-240VCA, valor nominal, consum
energètic màxim de 459W, dissipació de calor 1566BTU/h, dimensions
mínimes 44,25x30,45x4,39cm i pes 4,46kg.

2.014,63€

Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=a1715f6f1218967e

18.SUBMINISTRAMENT DE FONT ALIMENTACIÓ MOXA , INJECTOR
POE I SFP
Subministrament, instal·lació, configuració i posada en servei de font
alimentació, Injector POE i SFP.
La partida inclou:
-1 unitat de font alimentació MOXA DR-12024 o similar, INPUT 88132VAC/176-264VAC (47-63Hz). OUTPUT 100W 24VDC, 0,5A. S'inclou
tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. Tot
segons els plànols i el Plec i annex
-1 unitat de Subministrament, instal·lació i connexió MOXA SFP- 1GSXLC.
Module ranceiver SFP fibraoptica 1000 base SX per f ibra multimodo
50/125 - 500 m supported, compatible amb EDS-510A-3SFP o similar.
Tot segons els plànols i el Plec de Condicions.
-Fins a 4 unitats de Subministrament i instal·lació d'injector de corrent tipus
PD-3512/AC de 200 W pel sistema PoE, amb 12 connectors de sortida del
tipus RJ 45 i els seus corresponents
"latiguillos", per a rack de 19" i alimentació de 110/220V. Totalment
instal·lat i certificat.

913,84€

Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.
19.SUBMINISTRAMENT DE SWITCH ESCALA
Subministrament, instal·lació, configuració i posada en servei de switch a
Rack d'escala. Moxa EDS-P510A-8PoE-2GTXSFP-T o similar. Disposa de
8 PoE + ports IEEE 802.3 af/at estàndards, més de 36W de sorties

1.755,07€
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per PoE+port, 3KV LAN per a la protecció en ambients exteriors,
diagnòstic PoE, 2Gibabit ports combo per a llargues distàncies de
comunicació. Operació amb 240W. Inclós EDS-P510A-8PoE switchm
RJ45 a DB9 per cable, protecció de ports sense ús i Subministrament i
instal·lació de Transceptor SFP 1GB per a switch Moxa EDS-P510A8PoE-2GTXSFP-T totalment instal·lat, connexionat, verificat i en perfecte
funcionament.
Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.
20.SUBMINISTRAMENT DE PATCH PANELL
Subministrament, instal·lació, configuració i posada en servei de Patch
Panell de gestió posterior de 24 ports RJ45 Cat 6A amb contactes d'or,
45 ° doble IDC (LSA i 110) compatible per a rack estàndard de 19 ".
D'acord amb classe de rendiment fins a 250 MHz. Classe I d'acord amb
ISO / IEC 11801 i EN50173. Compleix amb les normes ANSI / TIA / EIA
estàndard de 568. Carcassa de xapa d'acer amb entrada de cables

134,00€

Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=a1715f6f1218967e

21.SUBMINISTRAMENT DE RACK ARMARI CABINA
Subministrament, instal·lació, configuració i posada en servei d'armari
RACK de comunicacions de 19'' 42U de dimensions 700x800x2000 mm,
de xapa d'acer amb porta i pany amb clau, incloent-hi patch pannel amb
un mínim de 32 parells de connectors famella LC i ''latiguillos'' de f ibra
de 50 cm mascle-mascle, connexió amb LC famella a Patch Pannel.
S'inclou un altre patch pannel amb un mínim de 32 parells de connectors
LC i ''latiguillos'' de fibra de 50 cm mascle-mascle, connexió amb LC
famella a patch pannel i regleta de connexió amb 9 bases SCHUKO i dos
patch pannel amb un mínim de 48 connectors RJ 45 cadascun i els seus
corresponents "latiguillos" de Cu, inclòs 6 safates per col·locar els diferents
aparells i tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació,
tot segons els plànols i el plec de condicions tècniques i els seus annexes.
Totalment instal·lat, connexionat, comprovat, verif icat i enperfecte estat
de funcionament.

3.966€

Compleix amb ANSI / EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2,
DIN41494, Part7, GB / T3047.2-92. Compatible amb ETSE i amb els
estàndards internacionals de 19 ".
22.SUBMINISTRAMENT DE RACK MURAL ESCALA
Subministrament, instal·lació, configuració i posada en servei d`armari
rack mural 19" de 700x400x400 mm, per a col·locació sw itchs "perifèrics"
i els seus accessoris, amb orif icis de ventilació natural, construït amb xapa
d'acer incloent-hi la porta i pany amb clau. S'inclou patch pannel amb un
mínim de 8 parells de connectors LC i ''latiguillos''de f ibra de 50 cm
mascle-mascle, connexió amb LC famella a patch pannel i regleta de
connexió i "latiguillos" de fibra per connectar els
diferents sw itchs, 8 bases SCHUKO i tot el material auxiliar necessari

1929,00€
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per a la seva correcta instal·lació inclòs patch pannels amb connectors
RJ 45 i els seus corresponets "latiguillos", tot segons els plànols i el plec
de condicions tècniques i annexos. Totalment instal·lat, connexionat,
comprovat, verif icat i en perfecte estat de funcionament.
Compleixen estàndards ANSI / EIARS-310- D, IEC297-2, DIN41491 (part
1, Part 7) i DIN41494.
Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.
23.SUBMINISTRAMENT DE LEGALITZACIO i DOCUMENTACIO FINAL
ACREDITATIVA DEL SUBMNISTRAMENT
Subministrament de documentació final subministrament i legalització en
Baixa Tensió per dependència. Inclosos els butlletins elèctrics, el projecte
de legalització, els certificats i la presentació i seguiment fins a bon final
dels expedients davant dels Serveis Territorials d'Indústria i Entitats
Col·laboradores, inclós l'import de les taxes corresponents. S'inclouen tots
els tràmits administratius que s'hagin de realitzar amb els organismes
oficials per tal de poder posar en servei el sistema de recàrrega.

1.300,00€

Tot segons el plec de condicions tècniques i els seus annexes.
PREU TOTAL UNITARI

44.778,62 €

B.2.- FORMA DE PAGAMENT:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=a1715f6f1218967e

L’adjudicatària facturarà un cop s’hagi lliurat la documentació acreditativa de la
finalització de cada petició de subministrament i aquesta hagi estat validada per BSM.
Per tal que la factura es consideri correctament elaborada, serà necessari indicar la
descripció del serveis realitzats, el període en el que s’han prestat, el número de visites
de cada tipologia, el preu unitari aplicat i el número de comanda que BSM els facilitarà.
Només es podran incloure a la factura aquells serveis que hagin estat validats
prèviament per BSM.
B.3.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: Es preveuen les següents causes
específiques de modificació del contracte:
-

Millores tecnològiques.
Ampliació de increment de PdR.
Imprevists relacions amb elements de l’àmbit d’actuació.
Adaptació dels equips a nous requeriments.
Imprevists relacions amb elements de l’àmbit del subministrament.
Imprevistos relacionats amb elements ocults de l’estat actual de la instal·lació i
de l’entorn.
Imprevistos relacionats amb elements no previstos.
Mesures de prevenció addicionals.
Adaptació del subministrament a nous requeriments.
Necessitat d'executar alguna unitat nova no prevista inicialment
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NOTA: Les condicions d’acreditació de la solvència seran les que s’indiquin a la
Clàusula 20 del present Plec de Clàusules Particulars.
C.- DURADA DEL CONTRACTE: 2 mesos

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

C.1.- Terminis Parcials: No procedeix.
C.2.- PRÒRROGUES: NO
D.- LLOC D’EXECUCIÓ: Barcelona
E.- GARANTIA PROVISIONAL: No procedeix
F.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs (veure clàusula
16 del present Plec)
G.- TERMINI DE GARANTIA: 1 any
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: No
I.- CONDICIONS DE CAPACITAT: Veure clàusula 7 del Plec.
I.- REVISIÓ DE PREUS: NO s’estableix revisió de preus.
J.- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA: Les condicions d’acreditació de la
solvència seran les que s’indiquin a la Clàusula 7 del present Plec de Clàusules
Particulars.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=a1715f6f1218967e

J.1) Solvència econòmica i financera: les empreses licitadores hauran de poder
acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació
de la següent documentació:
i.
Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de
l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis.
El licitador haurà d’acreditar que l’any de major execució dels darrers tres (3) anys s’ha
assolit un valor anual de negocis de com a mínim 396.198.-€.
ii.
Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i dipositats
al Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari, per les
dipositades al registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris
individuals, s’acreditarà a través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al
Registre Mercantil.
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra
documentació considerada com suficient per BSM.
J.2) Solvència tècnica o professional: les empreses licitadores hauran de poder
acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació
de la següent documentació:
i.
Una relació dels principals subministraments, d’igual o similar naturalesa als que
són objecte del contracte realitzats en els darrers tres (3) anys que inclogui import, dates
i el destinatari, públic o privat, dels mateixos.
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Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del
període indicat, un import mínim (sense impostos) de 154.077.-€.

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

ii.
Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats de bona execució expedit pel
client on constin les següents dades: a) Import dels treballs, b) Objecte contractual, c)
Nom del client i, d) Any d’execució.
J.3) Adscripció de mitjans: les empreses licitadores hauran d’aportar una
declaració conforme el model que s’acompanya com Annex número 7, en la que es
comprometin, en cas de ser adjudicataris, a l’adscripció dels següents mitjans personals
i materials per a l’execució del contracte, a efectes de l’article 76.3 de la LCSP:
i.
Un mínim d’un (1) Enginyer Tècnic o Superior en Enginyeria Industrial. que haurà
d’acreditar la realització de les tasques relacionades amb l’objecte del contracte en els
últims tres anys.
ii.
Un mínim de 5 equips operatius per poder treballar de manera paral·lela i
simultània en el mateix temps en 5 ubicacions diferents.
Per acreditar aquests extrems, s’adjuntarà:
i.
Còpia de les titulacions de les persones que s’assignen a aquest projecte, així
com una relació dels projectes en què han participat i funcions exercides en els darrers
tres anys.
ii.

Document acreditatiu de la condició de distribuïdor, partner o fabricant autoritzat.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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IMPORTANT:
- El compromís d’adscripció de mitjans a efectes de l’article 76 de la LCSP tindrà
la condició d’obligacions essencials del contracte a efectes d’allò previst en l’article
211.1 f) de la LCSP pel que fa a la resolució del contracte, de manera que
l’incompliment de qualsevol d’elles, apreciat per BSM, prèvia audiència a
l’adjudicatari, serà causa de resolució del contracte.
- L’equip mínim proposat haurà de ser el que es destini a l’execució del contracte.
K.- ASSEGURANCES:
Durant la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a subscriure i mantenir en vigor,
segons correspongui, una pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella
responsabilitat en que pogués incórrer amb motiu de l’execució del present Contracte
fins a un import no inferior a SIS-CENTS MIL EUROS (600.000.-€)i per sinistre i un
sublímit per víctima per la cobertura de RC patronal de CENT CINQUANTA MIL EUROS
(150.000-.€).
L.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: Les propostes es presentaran d’acord amb les
següents indicacions:
L.1.- Format i lloc de presentació: A través del sobre en format digital, i que hauran
de presentar-se mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://seucontractacio.bsm.cat/licitacion
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Els documents i el resum de l’oferta quedaran degudament xifrats.

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentació d’ofertes.
IMPORTANT: S’adjunta al present plec una guia d’ús de la seu de contractació
electrònica, indicant tots els passos a seguir per a la presentació electrònica de les
propostes.
En cap cas s’acceptarà la presentació de propostes en paper o a través d’un altre
mitjà que no sigui l’indicat en el present plec.
Data i hora límit: d’acord amb allò que consta a l’anunci de licitació publicat al
perfil de contractant.
M.- CONTINGUT DE LES PROPOSTES:
Les propostes és presentaran en:
Únic (1) Sobre:

la “documentació acreditativa dels requisits previs” i
proposta “avaluable mitjançant l’aplicació de criteris
quantificables mitjançant fórmules automàtiques”

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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El contingut dels sobres serà el següent:
M.1.- CONTINGUT DEL SOBRE QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
DELS REQUISITS PREVIS.
NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació
General
Així mateix, caldrà que en el sobre es presenti 1 únic arxiu PDF signat pel licitador
indicant aquesta circumstància en el títol del mateix, seguint la següent estructura:
SRP_ NOM EMPRESA.DOCUMENTACIO
documentació general) – un únic PDF

GRAL

PDF

(SRP,

Nom

empresa,

En cas de divisió de lots, s’ha d’indicar el número del lot al que correspon el
document.

Contingut:
•
L’arxiu contindrà la declaració responsable segons Annex 1, acreditativa del
manteniment dels requisits de capacitat i solvència. Aquesta declaració s’haurà de
presentar degudament signada i completada
Obertura: En el present contracte basat no es realitzarà acte públic d’obertura del sobre.
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M.2.- CONTINGUT I OBERTURA DEL SOBRE, QUE CONTÉ LA PROPOSTA
AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES
MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES:

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació
avaluable amb criteris automàtics
Així mateix, caldrà que en el sobre es presentin 1 arxiu indicant aquesta
circumstància en el títol del mateix, seguint la següent estructura:
SFA _ NOM EMPRESA. OFERTA.PDF (SFA, Nom empresa, oferta annex 2) – un únic
PDF signat pel licitador

Contingut:
•
L’arxiu contindrà el/s document/s indicats, d’acord amb el model de l’ANNEX
NÚM. 2 del present Plec.
Obertura:
•
Lloc: Oficines centrals de BSM, carrer Calàbria, 66, 5a planta, 08015 –
Barcelona
•
Data: La que s’indiqui a l’anunci de licitació i/o la que es comuniqui a través del
Perfil del Contractant.
N.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES: segons ANNEX 3 del present Plec
de Clàusules Particulars.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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O.- VISITA: No es preveuen.
P.- SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ
DELS LICITADORS:
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de realitzar de la següent
manera:
•
P.1.- Per dubtes de caràcter tècnic i jurídic, relatius a les clàusules del Plec
de Clàusules Particulars i/o el Plec Tècnic / Projecte o de qualsevol altra
documentació integradora de la licitació
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de realitzar per escrit
a la següent adreça de correu electrònic: ajcc@bsm.cat com a molt tard, sis (6) dies
abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes, d’acord amb el que estableix
l’article 138.3 de LCSP. A l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar obligatòriament
el codi/número de l’expedient.
Les respostes a les preguntes rebudes es publicaran al Perfil de Contractant de l’entitat
integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya, i tindran caràcter vinculant.
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En el cas de que l’entitat, en el marc de la licitació, emeti una nota d’aclariment a on
s’especifiqui una modificació, consideració, anul·lació parcial o qualsevol altre
informació addicional aquesta tindrà prevalença.

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

•
P.2.- Per dubtes sobre l’estat del procediment (obertura de propostes,
valoració de les ofertes etc.).
S’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació del
present procediment serà publicada al perfil de contractant, incloent els pertinents
aclariments i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar de forma
periòdica el perfil de contractant per estar informats de l’estat de situació del procediment
de contractació.
•
P.3.- Per dubtes sobre l’aplicació informàtica PLYCA, com descarregar els
sobres electrònics, incidències informàtiques relatives a l’ús de l’aplicació.
Els licitadors hauran de posar-se en contacte amb el servei d’assistència i suport de
l’aplicació PLYCA accessible a través del següent enllaç: https://www.nexusit.es/plyca/soporte-empresas/formulario-de-contacto-empresas/”.
Aquesta informació, no es comunicarà per cap altre mitjà, per la qual cosa és
responsabilitat dels licitadors subscriure’s al tauler d’anuncis de l’expedient, amb la qual
cosa rebran amb caràcter immediat l’avís de la nova informació disponible.
(Aquesta subscripció s’ha d’efectuar de manera concreta i específica per a cadascuna
de les licitacions respecte a les quals s’està interessat, i s’hi accedeix a través de
l’apartat actualment anomenat “Voleu que us informem de les novetats?”).
Q.- COMPONENTS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Conformen la Mesa de Contractació els següents membres:
Sr. Anton Maria Claret Montull i Pujol, Director Corporatiu Serveis
President/a: Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals SA o persona en qui
delegui
Sra. Mireia Coma Mercadé, Cap Unitat de Projectes de Barcelona
Vocal:
de Serveis Municipals, S. A o persona en qui delegui
Sra. Anna Elices Prat, Cap Unitat de Projectes de Barcelona de
Vocal: Serveis Municipals, S. A de Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
o persona en qui delegui o persona en qui delegui
Jordi Masgoret Cap Projectes Àrea Instal·lacions i Manteniment
Vocal: Serveis Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o
persona en qui delegui
Sra. Roser Valverde, Cap Àrea de Projectes i Instal·lacions de
Vocal:
Barcelona de Serveis Municipals, SA o persona en qui delegui
Sra. Mariona Isach Espinós, Cap Àrea Assessoria Jurídica i
Secretària: Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, SA o persona en
qui delegui

R.- SUBCONTRACTACIÓ: No es permet.
S.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: No
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T.- NORMES RESPECTE
DEL CONTRACTE

DEL

PERSONAL ASSIGNAT

A

L’EXECUSIÓ

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

Correspon exclusivament a l’empresa adjudicatària la selecció de personal que, reunint
els requisits de titulació i experiència exigits si s’escau en els Plecs, formarà part de
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sens perjudici de la facultat de
verificació per part del responsable del contracte del compliment d’aquests requisits.
L’empresa adjudicatària procurarà que existeixi estabilitat a l’equip de treball, i que les
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre
a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a BSM.
L’empresa adjudicatària assumeix l’obligació d’exercir de forma real, efectiva i contínua,
sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del contracte,
el poder de direcció inherent a l’empresari. En particular, assumirà la negociació i
pagament de salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions
dels treballadors en cas de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de
Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan
procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici
de potestat disciplinària, així com aquells drets i obligacions que se’n derivin de la relació
contractual entre treballador i empresari.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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L’empresa adjudicatària vetllarà especialment per a que els treballadors adscrits a
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les
funcions desenvolupades a l’efecte respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a
objecte contractual.
L’empresa adjudicatària estarà obligada a executar el contracte a les seves pròpies
dependències i/o instal·lacions, excepte en aquells casos, en que pel tipus de prestació,
hagi de prestar els serveis a les dependències. En aquest cas, el personal de l’empresa
adjudicatària ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupi el personal propi del
poder adjudicador. Correspon també a l’empresa adjudicatària vetllar per al compliment
d’aquesta obligació. En la documentació de la licitació constarà de forma motivada la
necessitat de prestar el servei a les dependències de l’òrgan de contractació.
L’empresa adjudicatària haurà de designar com a mínim un Coordinador i/o
Responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, que tingui com a mínim, entre les seves
obligacions, les següents:
a)
Actuar com a interlocutor de l’empresa adjudicatària, canalitzant la comunicació
entre l’empresa adjudicatària i el personal integrant de l’equip de treball adscrit al
contracte d’una banda, i de l’altra, en totes aquelles qüestions derivades de l’execució
del contracte.
b)
Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, e
impartir als esmentats treballadors les ordres o instruccions de treball que resultin
necessaris en relació a la prestació del servei contractat.
c)
Supervisar el correcte deseiximent per part del personal integrant de l’equip de
treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest
personal al lloc de treball.
d)
Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte,
havent-se de coordinar amb el resposanble del contracte a tal efecte de forma adequada
per tal de no alterar el funcionament del servei.
e)
Informar al resposanble del contracte sobre les vacances, ocasionals o
permanents, en la composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.
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U.- TRAMITACIÓ: Obert, ordinària, d’acord amb allò establert a l’article 159 de Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant, LCSP). El procediment obert s’adaptarà a allò establert en la LCSP
amb les particularitats establertes en l’article 316 i següents de la LCSP pels poders
adjudicadors no administració pública.

Diari Oficial de la Unió Europea, en els casos en què el contracte es trobi subjecte a
regulació harmonitzada.
El perfil de contractant de l’entitat està integrat a la Plataforma de serveis de contractació
pública de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
•

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BSM/customProf

V.1.- DESPESES DE PUBLICITAT: No aplica.
W.- RÈGIM DE RECURSOS: El regim serà el previst a la clàusula 25 del present Plec.
X.- ALTRES INFORMACIONS: El contracte que resulti d’aquest procediment se signarà
digitalment. A tal efecte, l’adjudicatari haurà de disposar d’un certificat de signatura
electrònica que acrediti la seva identitat (en els formats acceptats per BSM) per poder
signar digitalment el contracte. Aquest certificat haurà de tenir un nivell de seguretat 4.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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V.- PUBLICITAT:
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Empreses presentades a la licitació

1

UTE SECE ETECNIC

2

COBRA

3

ACISA

4

ISTEM

5

EIFFAGE ENERGIA
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.

2

PROPOSTA ECONÒMICA I ALTRES REFERÈNCIES AVALUABLES
AUTOMÀTICAMENT (SOBRE 3)
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2.1

Criteris avaluables de forma automàtica

Els criteris fixats en el Plec de Clàusules Particulars que han servit de base per la
valoració de la proposta tècnica de les ofertes presentades són els següents:

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

PROPOSTA ECONÒMICA(SOBRE NÚMERO 3)
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE
FÓRMULES AUTOMÀTIQUES
Fins a 100 punts
2.1.1

Oferta econòmica. Fins a 35 punts

Ponderats de la següent manera:

On:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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o
o
o
o
o

Oi = Import de l’oferta
Omin = Import de l’oferta mínima
Pi = Puntuació final
Pmax = Puntuació màxima
L = pressupost de licitació

CRITERIS
PER
A LA DETERMINACIÓ
PRESUMPTAMENT ANORMALS.

·
·
·
·
·
·

DE

L’EXISTÈNCIA

DE

BAIXES

Es considerarà que una oferta és susceptible de contenir valors anormals/desproporcionats quan,
el percentatge de baixa ofert sigui superior a la mitjana aritmètica de tots els percentatges de baixa
mitjans oferts en cinc punts percentuals.
Si el nombre de ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc (5), no seran d’ aplicació els
criteris per a apreciar la inclusió de valors anormals o desproporcionats.
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de
l’oferta més baixa i de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al5% respecte de l’oferta
immediatament consecutiva.
Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de
les dues ofertes més cares i de les dues ofertes més baixes sempre i quan una amb l'altre o totes
dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%.
Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerç) presenten en una licitació cadascuna
la seva respectiva proposició, tan sols es té en compte pel càlcul d’anormalitat l’oferta més baixa
d’entre les presentades per totes aquestes empreses.
L’oferta susceptible de contenir valors anormals o desproporcionats serà exclosa si en el tràmit
d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa
s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors
al que estableix el conveni d’aplicació.
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2.1.2

Altres criteris avaluables de forma automàtica. Fins a 65 punts

Els criteris fixats en el Plec de Clàusules Particulars que han servit de base per la
valoració dels altres criteris avaluables de forma automàtica són els següents:

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

1. Posar a disposició de l’execució del contracte vehicles elèctrics: de 0-10 punts
El licitador podrà presentar la disposició de vehicles elèctrics (cotxe, moto,patinet...)
per la prestació dels subministraments. La puntuació es realitzarà de la següent
manera:
CRITERIS
PUNTUACIÓ
0 Vehicles elèctrics
0
1 vehicle elèctric

5

2 o més vehicles elèctrics

10

La justificació de la mateixa es realitzarà amb la presentació de la factura de compra,
renting, a nom de l’empresa o qualsevol altre documentació que ho acrediti.
En cas que manqui la documentació justificativa o aquesta presenti mancances, no es
puntuarà aquest apartat.
2. Posar a disposició de l’execució del contracte a personal amb risc d’exclusió
social i/o amb discapacitat: de 0-15 punts

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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El licitador podrà presentar la disposició de personal amb risc d’exclusió social i/o
discapacitat per la prestació del subministrament. S’atorgarà la puntuació de la
següent manera:
CRITERIS
PUNTUACIÓ
0 persones
0
1 persona
7
2 o més persones
15
La justificació de la mateixa es realitzarà amb la presentació del corresponen que ho
acrediti.
En cas que manqui la documentació justificativa o aquesta presenti mancances, no es
puntuarà aquest apartat.
3. Tipus de contracte laboral de l’equip proposat per l’execució del contracte: de
0-15 punts
El licitador podrà presentar la disposició del percentatge de persones amb contractes
indefinits que estiguin en l’equip proposat per la prestació del subministrament. La
puntuació es realitzarà de la de la següent manera:
CRITERIS

PUNTUACIÓ

0 % personal indefinit

0

>0-≤25 % personal indefinit

4

>25 – ≤50 % personal indefinit

8

>50-≤75% personal indefinit

12

>75-100% personal indefinit

15

Només s’aplicarà aquest criteri en el personal que estigui en l’equip proposat per
prestació del subministrament.
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En cas que manqui la documentació justificativa o aquesta presenti mancances, no es
puntuarà aquest apartat.

En aquest apartat el licitador podrà presentar les cartes de compromisos dels fabricants
(segons model de cartes de compromisos annexada al Plec Tècnic d’aquesta licitació)
en relació al termini de resposta de resolucions de les incidències en els equips de
recàrrega per a cotxes i motos elèctriques durant els 24 mesos de garantia
S’atorgarà la puntuació de la següent manera
CRITERIS

PUNTUACIÓ

Carta de compromís del fabricant (veure als annexos les
cartes tipus) en relació al termini de resposta de
resolucions de les incidències en els equips de recàrrega
per a cotxes elèctrics durant els 24 mesos de garantia.

12,5

Carta de compromís del fabricant (veure als annexos les
cartes tipus) en relació al termini de resposta de
resolucions de les incidències en els equips de recàrrega
per a motos elèctriques durant els 24 mesos de garantia.

12,5

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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4. Cartes de Compromís (0-25 punts).
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2.2

Ofertes presentades i admeses.

Un cop valorades les ofertes rebudes, en el seu apartat amb judici de valor, es procedeix
a l’obertura del sobre número 3 corresponent a la part de criteris automàtics, d’aquelles
ofertes que han quedat admeses.

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

En el següent quadre, s’indiquen els imports de les ofertes presentades.
NUM.
OFERTA

EMPRESA LICITADORA

Import Oferta
(abans d’IVA)

1

UTE SECE ETECNIC

40.640,95 €

2

COBRA

40.226,88 €

3

ACISA

37.797,63 €

4

ISTEM

34.909,44 €

5

EIFFAGE ENERGIA

36.488,61 €

Es proposta l’exclusió de l’empresa COBRA donat que en la comparativa de preus
unitaris presenta una alça en alguns punts i segons els Plec de Clausules Particulars:
“Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost de
licitació o als preus unitaris en que aquest es desglossi, si s’escau” (Clàusula 10.2.
Documentació relativa a l’Oferta econòmica i altres referències avaluables
automàticament)

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=a1715f6f1218967e

L’import de licitació es de 220.110,00 €.(ABANS IVA). El pressupost base de licitació
es configura com una partida alçada a raó dels preus unitaris detallats a l’apartat
B.1.
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Determinació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionades.

Un cop avaluades les ofertes econòmiques presentades i aplicant els criteris establerts
en l’Annex núm. 5 del Plec de Clàusules Particulars de la licitació, com el nombre
d’empreses és inferior a 5 no s’aplica els criteris de les ofertes presumptament anormals
o desproporcionades.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=a1715f6f1218967e

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

El coeficient pels valors anormals o desproporcionats és de 5 punts.
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2.3

Taula de les valoracions dels criteris avaluables amb formula
automàtica
Taula-resum de la puntuació obtinguda, segons numero d’oferta:

NUM.
OFERTA

EMPRESA LICITADORA

Puntuació criteris
formula
automàtica

1

UTE SECE ETECNIC

14,67

3

ACISA

24,76

4

ISTEM

35,00

5

EIFFAGE ENERGIA

29,40

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=a1715f6f1218967e

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

2.3.1
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Codi de verificació: a1715f6f1218967e

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerific
acion=a1715f6f1218967e

ACISA

ISTEM

EIFFAGE ENERGIA

3

4

5
36.488,61 €

34.909,44 €

37.797,63 €

40.640,95 €

Import
Ofertat

8.290,01 €

9.869,18 €

6.980,99 €

4.137,67 €

Baixa oferta
presentada

Signat per: ANNA ELICES PRAT - DNI
Signat per: ANTON MARIA CLARET MONTULL PUJOL - DNI
Data: 06-07-2021 11:45:39
Data: 07-07-2021 14:35:53
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

UTE SECE ETECNIC

EMPRESA
LICITADORA

Taula-resum de càlcul de les puntuacions avaluables de forma automàtica.

1

NUM.
OFERTA

2.3.2

INFORME FINAL DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT,
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18,51

22,04

15,59

9,24

% Baixa oferta
presentada

29,40

35,00

24,76

14,67

Puntuació
econòmica
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2.4

Taula de valoració dels altres criteris avaluables de forma automàtica.

Els criteris fixats en el Plec de Clàusules Particulars que han servit de base per la valoració
dels altres criteris avaluables de forma automàtica són els següents:

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

2.4.1

Posar a disposició de l’execució del contracte vehicles elèctrics

A continuació es presenta el quadre resum de puntuacions relatives als vehicles elèctrics a
disposició del contracte acreditats per cadascuna de les ofertes presentades a la licitació:

NUM.
OFERTA

EMPRESES.

Vehicles elèctrics a
disposició
contracte

Total punts forma
automàtica
(Fins 10)

1.-

UTE SECE ETECNIC

2 o més vehicles

10

3.-

ACISA

0 vehicles elèctrics

0

4.-

ISTEM

2 o més vehicles

10

5.-

EIFFAGE ENERGIA

2 o més vehicles

10

2.4.2

Posar a disposició de l’execució del contracte a personal amb risc
d’exclusió social i/o amb discapacitats

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=a1715f6f1218967e

A continuació es presenta el quadre resum de puntuacions relatives a la contractació de
personal amb risc d’exclusió social i/o amb discapacitats a disposició del contracte acreditats
per cadascuna de les ofertes presentades a la licitació:

EMPRESES. SEGONS ORDRE LICITACIÓ

Persones contractades
Total punts forma
amb risc d'exclusió social
automàtica
i/o amb discapacitat
(Fins 15)

1.-

UTE SECE ETECNIC

2 persones o +

15

3.-

ACISA

0 persones

0

4.-

ISTEM

2 persones o +

15

5.-

EIFFAGE ENERGIA

0 persones

0

NUM.
OFERTA
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2.4.3

Tipus de contracte laboral de l’equip proposat per l’execució del contracte.

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

A continuació es presenta el quadre resum de puntuacions relatives al tipus de contracte
laboral de l’equip acreditat per cadascuna de les ofertes presentades a la licitació:

NUM.
OFERTA

2.4.4

EMPRESES. SEGONS ORDRE LICITACIÓ

1.-

UTE SECE ETECNIC

3.-

ACISA

4.-

ISTEM

5.-

EIFFAGE ENERGIA

Total punts forma
automàtica
(Fins 15)

% Personal
indefinit

0% Personal
indefinit
0% Personal
indefinit
0% Personal
indefinit
0% Personal
indefinit

0
0
0
0

Cartes de compromís.

A continuació es presenta el quadre resum de puntuacions relatives a l’experiència
professional acreditada per cadascuna de les ofertes presentades a la licitació:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=a1715f6f1218967e

EMPRESES LICITADORES

1.-

UTE SECE ETECNIC

3.-

Carta de compromís del
Carta de compromís del
fabricant en relació al
fabricant en relació al termini
termini de resposta de
de resposta de resolucions
Total
resolucions de les
de les incidències en els
puntuació
incidències en els equips de
equips de recàrrega per a
(Fins 25
recàrrega per a cotxes
motos elèctriques durant els
punts)
elèctrics durant els 24
24 mesos de garantia. (Fins
mesos de garantia. (Fins
12,5)
12,5)

12,5

12,5

25

ACISA

0

0

0

4.-

ISTEM

12,5

12,5

25

5.-

EIFFAGE ENERGIA

12,5

12,5

25
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3.3.1. Taula-resum puntuacions altres criteris avaluables forma automàtica:

Empreses Oferents

Vehicles
elèctrics a
disposició
(màx.10
punts

Personal
contractat
amb risc
exclusió
(màx.15
punts)

Tipus de
contracte
equip
(màx.15
punts

Cartes
Punts
compromís
Totals
(màx.25
criteris
punts)
automàtics

1.-

UTE SECE ETECNIC

14,67

10

15

0

25

64,67

3.-

ACISA

24,76

0

0

0

0

24,76

4.-

ISTEM

35,00

10

15

0

25

85,00

5.-

EIFFAGE ENERGIA

29,40

10

0

0

25

64,40

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=a1715f6f1218967e

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

NUM.
OFER.

Puntuació
formula
automàtica
(màx.35punts)
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3

VALORACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES ADMESES
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3.1

Quadre-resum de les valoracions totals

4.1.1 Quadre final segons ordre d’oferta:

Empreses Oferents

Puntuació
Criteris
automàtics
(màx.100punts)

Puntuació
Total

1

UTE SECE ETECNIC

64,67

64,67

3

ACISA

24,76

24,76

4

ISTEM

85,00

85,00

5

EIFFAGE ENERGIA

64,40

64,40

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=a1715f6f1218967e

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

NUM.
OFER.
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4.1.2 Quadre final segons ordre de puntuació final:

Codi de verificació: a1715f6f1218967e

NUM.
OFER.

Empreses Oferents

Import
oferta

Puntuació
criteris
automàtics
(màx.100
punts)

Puntuació
Total

4

ISTEM

34.909,44 €

85,00

85,00

1

UTE SECE ETECNIC

40.640,95 €

64,67

64,67

5

EIFFAGE ENERGIA

36.488,61 €

64,40

64,40

3

ACISA

37.797,63 €

24,76

24,76

3.2

Conclusions

D’acord amb les dades extretes del quadre de l’apartat anterior, resulta amb la màxima
puntuació total de 85.00 punts l’empresa ISTEM, amb un import d’adjudicació de
39.909,44€, i una baixa sobre l’import de licitació del 22.04%, pel qual es proposa com a
adjudicatària de la licitació.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=a1715f6f1218967e

A Barcelona, a Juliol de 2021

Sgt.: Anna Elices i Prat
Cap Unitat Projectes Serveis Tècnics.Anella,
Fòrum, Park Güell, Transports i Electromobilitat

Sgt.: Anton Ma. Claret Montull i Pujol
Director Divisió de Serveis Tècnics
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