INFORME QUE EMET EN TOMÀS SAZ GUILLÉN, ENGINYER TÈCNIC
INDUSTRIAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ (TARRAGONA)
ASSUMPTE:

SOL·LICITUD PER PART DE L’AJUNTAMENT PER REALITZAR LA VALORACIÓ
TÈCNICA DE LES OFERTES PRESENTADES PER DUR A TERME LA
CONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ESTALVI ENERGÈTIC
DEL SISTEMA D’ENLLUMENAT PÚBLIC DE L’ARBOÇ DINS DE LA ZONA DEL PLA
DE BARRIS (Expedient 3157/2018).

Analitzada la documentació rebuda a l’Ajuntament referent a documentació avaluable
mitjançant judici de valor s’informa:
1.- RELACIÓ D’EMPRESAS QUE PRESENTEN DOCUMENTACIÓ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PLAN YOUR FUTURE, S.L.
XIFRAM, S.L.
ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
EMYER 2002, S.A.
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE)

2.- CRITERIS QUE DEPENEN DE JUDICI DE VALOR
A continuació, es detallen els criteris que depenen de judici de valor que seran tinguts en
compte tal i com s’indica a la Clàusula Novena del Plec de Prescripcions Administratives i la
informació indicada al perfil del contractant com aclariments a qüestions plantejades amb data
29 de gener de 2019:
• Memòria tècnica (fins 12 punts) justificativa de tots els treballs a realitzar, incloent:
o Coneixement de l’estat actual de les instal·lacions abast del projecte (fins a 2
punts). Es valorarà atenent a la precisió, qualitat i nivell de detall.
o Proposta de producte (fins a 7 punts). Es valorarà les característiques tècniques i
elèctriques dels equips proposats, així com la possible integració als equips
existents al municipi. Es valorarà atenent a la precisió, qualitat i nivell de detall.
o Estudi sobre consums energètics (fins 1 punt), tant de la situació actual com de
la situació posterior de realitzar les actuacions. Pels càlculs es tindrà en compte
els següents paràmetres de càlcul:
- Hores de funcionament actual: 4.300 hores
- Consum d’equips auxiliars actuals: 15%
Es valorarà atenent a la precisió, claredat i detall dels estalvis, així com l’estalvi
energètic proposat.
o Programa d’obres (fins a 1 punt). A efectes d’atorgar la puntuació es valorarà:
- La coherència de la proposta i la claredat i precisió del programa, en particular
del grau de detalla dels recursos tècnics, materials i d’equips destinats a
l’execució del contracte.
- Personal tècnic adscrit al contracte addicionalment al mínims establert com
solvència tècnica.
- Temps de dedicació del personal destinat a l’execució del projecte.
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o Pla de gestió del residus (fins a 1 punt). Es valorarà atenent a la precisió,
claredat i detall del programa.
• Estudi luminotècnic (fins a 3 punts), en base a la solució proposada així com la
classificació de les vies d’acord al Reglament d’Eficiència Energètica a Instal·lacions
d’Enllumenat Exterior (Reial Decret 190/2008). Es valorarà atenent a la precisió,
nivell de detall i claredat, les potencies propostes i els resultats de lluminositat, tant
la homogeneïtat com els punts crítics.
- Dins de la claredat i nivell de detall de cadascun dels apartats, es valorarà de la següent
forma:
➢

➢
➢
➢

Molt bona: quan es realitzi un plantejament complert i detallat dels aspectes a valorar,
es proposin mesures d’actuació adequades, precises, ajustades a la realitat, coherents,
justificades, ben definides i innovadores, que millorin els requisits exigits als plecs
(100% dels punts de l’apartat).
Acceptable: quan la proposta en relació amb l’element a valorar sigui adequada però no
es proposi mesures detallades o innovadores (60% dels punts de l’apartat).
Regular: quan es limiti a un breu plantejament amb breu detall (30% dels punts de
l’apartat).
Insuficient: quan sigui incomplet o no tingui la documentació suficient relacionada amb
el que es requereix, contingui dades contradictòries o no s’adapti a les necessitats
requerides (0 punts).

3.- VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ REBUDA
Havent analitzar la documentació rebuda de cadascuna de les empreses es resumeix a
continuació cadascun del apartats:

- PLAN YOUR FUTURE, S.L.
El licitador Plan Your Future, S.L. ha presentat al sobre 1 els Annexos III-A, III-B i III-C que
corresponen a criteris objectius i han d’estar al sobre 2.
Donat que el coneixement de la documentació relativa a criteris de valoració objectius pot
interpretar-se com desigualtat entre licitadors i afectar al resultat del procediment així com a
la transparència del mateix, es proposa l’exclusió del procediment a l’empresa Plan Your
Future, S.L. i la no apertura del sobre 2 de la mateixa.

- XIFRAM, S.L.
El licitador Xifram, S.L. ha presentat al sobre 1 l’Annex III-B que correspon a criteris objectius
i han d’estar al sobre 2.
Donat que el coneixement de la documentació relativa a criteris de valoració objectius pot
interpretar-se com desigualtat entre licitadors i afectar al resultat del procediment així com a
la transparència del mateix, es proposa l’exclusió del procediment a l’empresa Xifram, S.L. i la
no apertura del sobre 2 de la mateixa.

- ELECTRICITAT BOQUET, S.L.
Memòria tècnica
o Coneixement de l’estat actual de les instal·lacions abast del projecte
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S’aporta un estudi detallat per quadre de comandament on s’indica els carrer que son àmbit
d’actuació, una descripció del tipus de carrers en funció del seu us, fotografies dels diferents
tipus de carrers i lluminàries que formen part. Es detallen algunes consideracions detectades.
Valoració acceptable.
o Proposta de producte
Les lluminàries proposades son:
▪
▪
▪
▪
▪

Lluminària vial tipus 1: Ledinbox Neew Street Midi
Lluminària vial tipus 2: Ledinbox New Street Max
Lluminària semiesfèrica: Ledinbox Urbana
Lluminària villa: Ledinbox Clàssica
Projecto: Ledinbox Project Max

Proposen diferents tipus de divers del fabricant Layrton (model DLC WProg).
Valoració acceptable.
o Estudi consums energètics
Es realitza un estudi de consums detallat per quadre de comandament.
Mitjançant les taules comparatives de consum s’indiquen com a dades a tenir en compte, la
potència total de la proposta es veurà reduïda dels 57,42 kW instal·lats actualment a 12,16
kW proposats (una reducció del 79,8% de potència instal·lada) i el consum energètic passarà
de 200.970 kWh/any actualment a 48.953 kWh/any estimats com a proposta donant un
estalvi de 152.017 kWh/any (estalvi del 75,6%).
Valoració acceptable.
o Programa d’obres
S’indica que l’execució de les obres es realitzarà en 6 setmanes. Els mitjans personals indicats
per dur a terme l’obra serien: 1 Director tècnic amb dedicació parcial, 1 equip de treball
format per 2 electricistes (oficial 1ª i oficial 2ª) amb dedicació total, 1 equip de control de
qualitat amb dedicació segons necessitats i oficina tècnica format per 2 enginyers tècnics amb
dedicació parcial. S’adjunta mitjans materials i cronograma proposat.
Valoració acceptable.
o Pla de gestió de residus
S’aporta un breu pla de gestió de residus.
Valoració acceptable.
Estudi luminotècnic
Analitzant els estudis presentats, s’obté:
Seccions realitzades correctament: S1, S2, S5, S6
No s’adapten a les especificacions del Plec: S3, S4

- EMYER 2002, S.A.
Memòria tècnica
o Coneixement de l’estat actual de les instal·lacions abast del projecte
S’indica que realitzen una visita a les instal·lacions del municipi. Adjunten un inventari dels
416 que son abast del projecte així com imatges dels diferents tipus de lluminàries i suports.
També adjunten un annex de l’inventari del punts de llum abast indicat per quadre de
comandament.
Valoració acceptable.
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o Proposta de producte
Les lluminàries proposades son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lluminària vial tipus 1: Airis Titanium 1
Lluminària vial tipus 2: Airis Titanium 2
Lluminària semiesfèrica: Airis Signum Urban
Lluminària tipus balisa: Airis Signum Urban
Lluminària decorativa: Airis Signum Urban
Lluminària villa: Airis Signum Villa
Lluminària Fernandina: Airis Signum Fernandina
Projector tipus 1: Airis Magnum
Projector tipus 2: Airis Magnum
Projector tipus 3: Airis Magnum

Proposen un únic Driver compatible a totes les lluminàries proposades (Airis Exilis) i un
sistema de telegestió Airis Control també del mateix fabricant.
Es presenta un taula resum amb la situació actual i proposta de forma comparativa. Es
presenta un inventari detallat sobre la proposta de les lluminàries desglossat per quadre de
comandament.
Valoració molt bona.
o Estudi consums energètics
Es realitza un estudi de consums detallat per quadre de comandament on s’indica la potencia
instal·lada i la potència reduïda al 40% amb les hores de funcionament per cadascun.
Mitjançant dues taules comparatives de consum per quadres de comandament s’indica la
reducció de potencies instal·lades així com l’estalvi energètic dels quadres i general. Com a
dades a tenir en compte, la potència total de la proposta es veurà reduïda dels 57,42 kW
instal·lats actualment a 26,4 kW proposats (una reducció del 54,1% de potència instal·lada) i
el consum energètic passarà de 246.906 kWh/any actualment a 72.875 kWh/any estimats com
a proposta donant un estalvi de 174.031 kWh/any (estalvi del 70,5%).
Valoració molt bona.
o Programa d’obres
S’indica que l’execució de les obres es realitzarà en 20 dies hàbils a comptar des de l’acta de
replanteig. Els mitjans personals indicats per dur a terme l’obra serien: 1 Cap d’Obra al 30%
de dedicació, 1 administratiu tècnic al 25% de dedicació, 2 oficials electricistes de muntatge
d’il·luminació i 2 ajudants d’electricistes tots quatre al 100% de dedicació. S’adjunta mitjans
materials i cronograma proposat.
Valoració regular.
o Pla de gestió de residus
S’aporta un breu pla de gestió de residus.
Valoració acceptable.
Estudi luminotècnic
Analitzant els estudis presentats, s’obté:
Seccions realitzades correctament: S1, S2, S4
No s’adapten a les especificacions del Plec: S3, S5, S6
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- FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
Memòria tècnica
o Coneixement de l’estat actual de les instal·lacions abast del projecte
S’adjunta inventari dels 416 que son abast del projecte així com imatges dels diferents tipus
de lluminàries i suports. També adjunta una taula amb l’inventari del punts de llum abast
indicat per quadre de comandament.
Valoració acceptable.
o Proposta de producte
Les lluminàries proposades son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lluminària vial tipus 1: Airis Titanium 1
Lluminària vial tipus 2: Airis Titanium 2
Lluminària semiesfèrica: Airis Signum Urban
Lluminària tipus balisa: Airis Signum Urban
Lluminària decorativa: Airis Signum Urban
Lluminària villa: Airis Signum Villa
Lluminària Fernandina: Airis Signum Fernandina
Projectors: Airis Magnum

Proposen un únic Driver compatible a totes les lluminàries proposades (Airis Exilis) i un
sistema de telegestió Airis Control també del mateix fabricant.
Es presenta un taula detallada amb la situació actual i proposta de forma comparativa.
Valoració molt bona.
o Estudi consums energètics
Es realitza un estudi de consums detallat per quadre de comandament on s’indica la potencia
instal·lada i la potència reduïda dels quadres on hi ha actualment reguladors.
Mitjançant dues taules comparatives de consum per quadres de comandament s’indica la
reducció de potencies instal·lades així com l’estalvi energètic dels quadres i general. Com a
dades a tenir en compte, la potència total de la proposta es veurà reduïda dels 57,50 kW
instal·lats actualment a 26,36 kW proposats (una reducció del 54,2% de potència instal·lada) i
el consum energètic passarà de 199.316 kWh/any actualment a 74.548 kWh/any estimats com
a proposta donant un estalvi de 124.768 kWh/any (estalvi del 62,6%).
Valoració molt bona.
o Programa d’obres
S’indica que l’execució de les obres es realitzarà en un màxim de 2 mesos a comptar des de
l’acta de replanteig. Els mitjans personals indicats per dur a terme l’obra serien: 1 Delegat
d’Obra, 1 Cap d’Obra, 2 oficials electricistes de muntatge de lluminàries i 2 més de quadres
de comandament. Es justifiquen els càlculs de rendiments unitaris per dur a terme totes les
actuacions i s’adjunta cronograma detallat.
Valoració molt bona.
o Pla de gestió de residus
S’aporta pla molt ben detallat.
Valoració molt bona.
Estudi luminotècnic
Analitzant els estudis presentats, s’obté:
Seccions realitzades correctament: S1, S2, S4
No s’adapten a les especificacions del Plec: S3, S5, S6
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- NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L.
Memòria tècnica
o Coneixement de l’estat actual de les instal·lacions abast del projecte
S’indica que l’inventari actual son 416 punts de llum. així com imatges dels diferents tipus de
lluminàries i suports. S’adjunta inventari detallat per quadre de comandament com Annex I.
Valoració acceptable.
o Proposta de producte
Les lluminàries proposades son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lluminària vial tipus 1: Airis Titanium 1
Lluminària vial tipus 2: Airis Titanium 2
Lluminària semiesfèrica: Airis Signum Urban
Lluminària tipus balisa: Airis Signum Urban
Lluminària decorativa: Airis Signum Urban
Lluminària villa: Airis Signum Villa
Lluminària fernandina: Airis Signum Fernandina
Projector tipus 1: Airis Magnum
Projector tipus 2: Airis Magnum
Projector tipus 3: Airis Magnum

Proposen un únic Driver compatible a totes les lluminàries proposades (Airis Exilis) i un
sistema de telegestió Airis Control també del mateix fabricant.
Es presenta un inventari detallat amb situació actual i proposta.
Valoració molt bona.
o Estudi consums energètics
Es realitza un estudi de consums detallat per quadre de comandament on s’indica la potencia
instal·lada i la potència reduïda al 40% amb les hores de funcionament per cadascun.
Mitjançant una taula comparativa de consum per quadres de comandament s’indica l’estalvi
energètic dels quadres i general. El consum energètic passarà de 246.822 kWh/any
actualment a 43.405 kWh/any estimats com a proposta donant un estalvi de 203.417
kWh/any (estalvi del 82,41%).
Valoració acceptable.
o Programa d’obres
S’indica que l’execució de les obres es realitzarà en un mes a comptar des de la signatura del
contracte. Els mitjans personals indicats per dur a terme l’obra serien: 1 Responsable del
projecte al 40% de dedicació, 1 enginyer de projecte al 60% de dedicació, 2 oficials
electricistes de muntatge d’il·luminació i 2 ajudants d’electricistes tots quatre al 100% de
dedicació. S’adjunta mitjans materials.
Valoració acceptable.
o Pla de gestió de residus
S’aporta un breu pla de gestió de residus.
Valoració regular.
Estudi luminotècnic
Analitzant els estudis presentats, s’obté:
Seccions realitzades correctament: S1, S2, S4
No s’adapten a les especificacions del Plec: S3, S5, S6
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- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE)
Memòria tècnica
o Coneixement de l’estat actual de les instal·lacions abast del projecte
S’adjunta estudi de l’estat actual indicant detalladament les afectacions actuals. S’adjunten
imatges de tots els quadres de comandament.
Valoració molt bona.
o Proposta de producte
Les lluminàries proposades son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lluminària vial tipus 1: Benito Elium S
Lluminària vial tipus 2: Benito Elium
Lluminària semiesfèrica i decorativa: Benito Deco Lira i Benito Deco Horizon
Lluminària villa: Novatilu – Led Luxe
Lluminària fernandina: Novatilu – Led Fernandina
Projectors: Novaltiu Milan S/M/XL Projector

Les lluminàries son de dos fabricants diferents.
Proposen un únic Driver compatible a totes les lluminàries proposades Driver Mean Well ELG75 Series.
Valoració acceptable.
o Estudi consums energètics
Mitjançant dues taules comparatives de consum per quadres de comandament s’indica la
reducció de potencies instal·lades així com l’estalvi energètic dels quadres i general. Com a
dades a tenir en compte, la potència total de la proposta es veurà reduïda dels 57,42 kW
instal·lats actualment a 15,85 kW proposats (una reducció del 72,4% de potència instal·lada) i
el consum energètic passarà de 200.970 kWh/any actualment a 55.460 kWh/any estimats com
a proposta donant un estalvi de 145.510 kWh/any (estalvi del 72,4%).
Valoració acceptable.
o Programa d’obres
S’indica que l’execució de les obres es realitzarà en set setmanes i mitja. Els mitjans personals
indicats per dur a terme l’obra serien 2 operaris treballant de dilluns a divendres 7 hores al
dia. S’aporta un detallat estudi de ratis de temps. El diagrama de Gant s’indica que l’execució
del projecte és de 12 setmanes en lloc de les 7,5 indicades.
Valoració regular.
o Pla de gestió de residus
S’aporta pla molt ben detallat. Com a criteri innovador, s’indica que utilitzaran un camió
cistella elèctric amb la finalitat de reduir emissions de CO2.
Valoració molt bona.
Estudi luminotècnic
No s’aporta estudi.
4.- CONCLUSIONS
Queden excloses les empreses Plan Your Future, S.L. i Xifram, S.L. per presentar al sobre 1
documentació valorable al sobre 2.
Havent analitzat la documentació aportada al sobre 1 de la resta d’empreses licitadores es
detalla a continuació la valoració realitzada de cadascuna:
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Memòria Tècnica
Coneixement de l'estat actual
Proposta de producte
Estudi sobre consums energètics
Programa d'obres
Pla de gestió de residus
Estudi luminotècnic

12
2
7
1
1
1
3
15

Electricitat
Boquet, S.L.

Emyer
2002, S.L.

Ferrovial
Servicios,
S.A.

7,2
1,2
4,2
0,6
0,6
0,6
1,9
9,1

10,1
1,2
7
1
0,3
0,6
1,3
11,4

11,2
1,2
7
1
1
1
1,3
12,5

Sociedad
New Energy
Española de
Concept
Construcciones
2020, S.L.
Eléctricas, S.A.
9,7
1,2
7
0,6
0,6
0,3
1,3
11,0

7,8
2
4,2
0,3
0,3
1
0
7,8

Quedant la valoració:
1.
2.
3.
4.
5.

Ferrovial Servicios, S.A. (12,50 punts)
Emyer 2002, S.L. (11,40 punts)
New Energy Concept 2020, S.L. (11,00 punts)
Electricitat Boquet, S.L. (9,10 punts)
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A. (7,80 punts)
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