INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DEL SOBRE NUM. 2

Expedient 2021/05 (2/2021/44) - Contracte del subministrament mixt i instal·lació de diversos
mòduls d’aparcaments de bicicleta tancats amb sistema tecnològic a Granollers, mitjançant
procediment obert.
Atesos els criteris establerts en el plec de clàusules administratives particulars, que regeixen en la
licitació del contracte de subministrament mixt i instal·lació de diversos mòduls d’aparcaments de
bicicleta tancats amb sistema tecnològic a Granollers, s'emet aquest informe tècnic de valoració dels
criteris avaluables mitjançant judici de valor de les proposicions presentades (sobre núm. 2).
D'acord amb el criteri A de la clàusula V del plec de clàusules administratives particulars, es procedeix a
la valoració amb un màxim de 25 punts, segons els criteris següents:
•

A.1. Característiques dels materials a utilitzar i proposta de disseny dels mòduls (fins a un màxim
de 10 punts).
Es valorarà amb la millor puntuació la qualitat dels material en relació a les xapes d’acer
galvanitzat i la qualitat de la pintura per personalitzar els mòduls, per tal de fer-los adequats per
resistir les condicions de la intempèrie, la facilitat de neteja, així com la resistència dels mateixos.
Així mateix, es valorarà el sistema d’obertura basculant de la porta més adequada per evitar
roçadures, robatoris i vandalisme. I pel que fa al disseny es valorarà el grau d’assoliment de
l’integració amb una mínima intrusió visual amb el paisatge urbà, la forma que impedeixi la
possibilitat de pujar a sobre o deixar-hi objectes, la possibilitat d'evacuació d’aigües pluvials, la
inexistència de cantells perillosos i la disposició de les obertures per la inspecció visual des de
fora. Pel que fa al disseny també es valorarà la disposició i amplitud de l’espai dedicat a la
incorporació del vinil informatiu.

•

A.2. Descripció de les característiques tècniques i funcionals, de forma clara i concreta, de la
manera en què la persona usuària pot fer ús de l’aparcament (fins un màxim de 10 punts).
Haurà d’incloure l'operativa de control de l'aparcament, proporcionant un diagrama incloent-hi
tota la xarxa (interna i externa), processament i elements d'emmagatzematge de dades de la
mateixa.

•

A.3. Descripció i justificació de l’equipament elèctric i electrònic dels mòduls d’aparcament (fins a
un màxim de 5 punts).
Es valorarà el grau d’assoliment de la tecnologia IM i de connexió a la xarxa proposada per fer
possible la connexió a través d’internet amb els servidors de l’empresa, i la capacitat per rebre
peticions de diversos mitjans (càmeres, teclats, comandaments, etc.) i presència de relés per
activar portes, i altres tipus de senyals.
Es valorarà el nombre de cicles de la bateria, tenint en compte les condicions de càrrega diària a
l’enllumenat públic i el compliment de la ISO 9001 i certificat de la comunitat europea. També es
valorarà la possibilitat d’obtenir recàrregues completes complementàries en cas de necessitat i
recanvis de bateria en cas de fallada. Pel que fa al carregador es valorarà l’eficiència del mateix i
el compliment dels estàndards de seguretat (EN 60335-1, EN 60335-2-29), emissions (EN
55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2) i immunitat (EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-3-3).

Les empreses presentades són:
1. NOVATILU, SL
2. SEMAB (Serveis de Maquinaria Banyolina,S.L.)

Motivació de la puntuació:
A. Criteris que depenen d'un judici de valor:
A1.- Característiques dels materials a utilitzar i proposta de disseny dels mòduls. (màx. 10 punts)
PLICA 1. NOVATILU:
Pel que fa a les característiques dels materials a utilitzar i proposta de disseny dels mòduls l'oferta de
NOVATILU es presenta mitjançant la fitxa d’un mòdul d’aparcament tipus BOX de 5 places modular de la
marca SEMAB. Descriu el material amb acer i pintat en dos capes (imprimació epoxi i pintura de polièster
qualicoat especial per exteriors. Tanmateix, no detalla si és acer galvanitzat ni si la qualitat dels elements
són adequats per condicions d'intempèrie, la facilitat de neteja.
Malgrat presenta la fitxa bàsica del modul de l’empresa SEMAB amb imatges i una descripció molt
sintètica no detalla els sistema d’obertura previst ni descriu el grau d'adequació del disseny previst per
complir amb els requisits a valorar respecte la mínima intrusió visual amb el paisatge urbà, la forma que
impedeixi la possibilitat de pujar a sobre o deixar-hi objectes, la possibilitat d'evacuació d’aigües pluvials,
la inexistència de cantells perillosos i la disposició de les obertures per la inspecció visual des de fora.
Finalment tampoc fa cap esment respecte la disposició i amplitud de l’espai dedicat a la incorporació del
vinil informatiu.
Per tant, s'atorguen 2,5 punts a les característiques dels materials a utilitzar i proposta de disseny dels
mòduls de l'oferta de NOVATILU.
PLICA 2. SEMAB:
Pel que fa a les característiques dels materials a utilitzar i proposta de disseny dels mòduls l'oferta que
presenta SEMAB, és d’un mòdul d’aparcament BOX de 5 places modular amb estructura amb tub i xapes
d’acer galvanitzat i pintat amb pintura epoxy qualitat qualicoat del color corporatiu de cada lloc o de la
institució (garantida per ambients amb grau de salinitat alta,avalada amb els corresponents certificats
internacionals de fabricació) i els elements de collar amb acer inoxidable. Defineix i descriu de manera
completa que la qualitat dels materials són adequats per la intempèrie, per facilitar la neteja.
Compleix amb tots els requisits establerts i descriu de manera molt clara i completa que la porta és
basculant evitant roçadures i amb punts de subjecció suficients per protegir del robatori o vandalisme.
Descriu que té d'espai per col·locar les retolacions que s'hi vulguin posar (normes d'ús,explicacions o el
que es vulgui).
Per tant, s'atorguen 10 punts a les característiques dels materials a utilitzar i proposta de disseny dels
mòduls de l'oferta de SEMAB.
A2.- Descripció de les característiques tècniques i funcionals, de forma clara i concreta, de la manera en
què la persona usuària pot fer ús de l’aparcament. (màx. 10 punts)
PLICA 1. NOVATILU:
Presenta la fitxa de l’empresa SEMAB a on es descriu el sistema de control de tancaments intel·ligents
controlats i segurs online. Només detalla el funcionament de la APP i no descriu el funcionament dels
accessos amb les opcions del pany d’obertura mitjançant teclat o trucada telefònica. No es detalla el
diagrama amb el processament de dades per l’emmagatzematge de dades.
Per tant, s'atorguen 3 punts a la descripció de les característiques tècniques i funcionals de l'oferta de
NOVATILU.

PLICA 2. SEMAB:
Presenta una oferta completa i detallada de tots els sistemes d’accés de manera clara i concreta en que
la persona usuària pot fer ús de l’aparcament. Incorpora també el manual d’instal·lació de l’app Pverde
amb la descripció de tots els components i funcionalitats.
Per tant, s'atorguen 10 punts a la descripció de les característiques tècniques i funcionals de l'oferta de
SEMAB.
A3.- Descripció i justificació de l’equipament elèctric i electrònic dels mòduls d’aparcament (màx. 5 punts)
PLICA 1. NOVATILU:
La oferta de NOVATILU no fa cap esment de l’equipament elèctric i electrònic dels mòduls d’aparcament.
Per tant, s'atorguen 0 punts a la descripció i justificació de l’equipament elèctric i electrònic dels mòduls
d’aparcament de l'oferta de NOVATILU.
PLICA 2. SEMAB:
Presenta una fitxa completa i adequada amb la descripció de la unitat de control IM. Presenta la fitxa del
model de bateria Ultracell UC 100-12. Tanmateix, no fa esment en que es puguin obtenir càrregues
completes complementàries però sí que indica la facilitat d’accés pel canvi en cas de ser necessari.
Finalment, no fa cap esment del carregador.
Per tant, s'atorguen 3,5 punts al disseny de l'oferta de SEMAB.
CONCLUSIÓ
PLICA

CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR
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