Informe tècnic de l’estudi de les propostes presentades de l’expedient
PORT2019000023 de “Subministrament de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics”.
De conformitat amb l’establert al Plec de clàusules administratives particulars que regeix en
aquest expedient, s’efectua l’anàlisi del contingut de la documentació presentada per les
empreses licitadores, i es puntua la documentació tècnica aportada, d’acord amb els criteris
no avaluables mitjançant fórmules a què fa referència l’apartat O del quadre de
característiques del Plec de clàusules administratives particulars de l’expedient.
S’han presentat i considerat admesos al procediment els licitadors següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN, S.A.
ELECTRICITAT BOQUET S.L.
GAMMA SOLUTIONS S.L
ISTEM SLU
EIFFAGE ENERGÍA S.L.U,
ETRA BONAL S.A
ETECNIC MOBILITAT ELECTRICA SRL
ELECNOR, S.A.

La puntuació màxima de les proposicions tècniques avaluables mitjançant judici de valor serà
de 35 punts, en base als criteris següents:
Qualitat funcional del material ofert. Fins a 30 punts. Es valorarà l’arquitectura presentada i el
detall i qualitat dels elements a instal·lar que es troben detallats a la clàusula quarta d’aquest
plec així com la facilitat i cost de manteniment del sistema i integració en d’altres sistemes de
gestió. En especial es valoraran:
Instal·lació ( 12 punts):
• Potència de càrrega
• Qualitat dels materials i temps de vida útil
• Senyalització i retolació
• Grau d’estanqueïtat
• Grau de resistència
• Campanya informativa
Software de telegestió (8 punts):
• Adaptabilitat, aplicatius i connectivitat amb programes de facturació
• Adaptabilitat i interconnexió amb altres sistemes de gestió d’aparcaments dins del
marc de la Generalitat derivats del Pla PIRVEC
• Estadístiques, paràmetres de control, llenguatges i formes de pagament
• Pla de formació de hardware i software
Explotació, després de la garantia de funcionament: (10 punts):
• Manteniment del software i flexibilitat d’adaptació a canvis i actualitzacions, cost i
actuacions incloses
• Manteniment preventiu, cost i actuacions incloses
• Llistat de Preus de reposició
Passeig Marítim, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel 93 815 96 97
zona.centre@gencat.cat
ports.gencat.cat

•
•

Telèfon de suport
Nombre de targes facilitades inicialment i cost unitari

b) Compromís medi ambiental. La puntuació màxima serà de 5 punts.
Es valorarà aquella oferta que ofereixi un compromís de subministrament respectuós amb el
medi ambient, justifiqui la correcta gestió de residus i faci servir materials sostenibles.
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 35 punts
al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta:
Puntuació tècnica final v = 50 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima
A continuació es valoren les propostes rebudes d’acord amb els criteris de valoració.
Instal·lació ( 12 punts):
• Potència de càrrega
• Qualitat dels materials i temps de vida útil
• Senyalització i retolació
• Grau d’estanqueïtat
• Grau de resistència
• Campanya informativa
DEXTRON
• Carregador ràpid-. de 60 kW (DC) i 22 kW (AC), IP 56, IK 10
• Carregador semi ràpida: IP 54, IK 8,
• No indica materials, ni temps de vida útil, tan sols cargols inox, i antivandàlic
• No indica res de la senyalització. Retolació antigraffiti
• Tampoc descriu la campanya informativa
Es valora en 4 punts
BOQUET S.L.
• EdRR: l’opció compacte de Circuitor (Raption50 Trio 63) de 43Wac (45kW comercial
– pèrdues = 43 efectiva). D’acer inox.
EdRsR: l’opció compacte de Circuitor (Urban T22 3G) de 22kW. Ofereix la funció
balanceig de potència quan hi hagi 2 vehicles. D’alumini ionitzat.
• IP 54, IK 10 i una vida útil segons el fabricant de 10 anys.
• Tots els equips vindran pintats amb pintura especial antigraffiti i amb cargols inox 316
i tapes autobloquejant.
• Dona exemples d’acabats de la senyalització obligatòria
• Proposa 3 campanyes informatives: inici obres, final obres i al primer any de
funcionament amb les següents actuacions cartells, díptics, enllaç web
Es valora en 10 punts
GAMMA
• Presenta els models de Circuitor
• Carregador semi ràpida: IP 54, IK 10
• Indica el tipus de senyalització i presenta exemples d’acabats
• Campanya informativa amb 25 cunyes de ràdio Dividides en 2 anys
Es valora en 9 punts

ISTEM
• EdRR de INGETEAM RAPID RTM50 i 43,5 kWAC amb gestió dinàmica de potència,
IP 55, IK 10
• EdRsR: marca INGETEAM FUSION Street (FS·MW-N2N2) amb gestió dinàmica de
potència, IP 54, IK 10
• Acabats d’acer galvanitzat, No indiquen temps de vida útil
• Retolació amb pintura antigraffiti personalitzable
• No indica campanya informativa
Es valora en 7 punts
EIFFAGE
• Proposa models e-totem
• Amb gestió dinàmica de potencia
• IP 55 IK10
• Acabats de policarbonat i cargols inox 316 amb garantia anticorrosió de 5 anys
• Retolació amb pintura antigraffiti personalitzable
• No indica campanya informativa
Es valora en 10 punts
ETRA BONAL
• EdRR: l’opció compacte de Circuitor (Raption50 Trio 63) de 43Wac (45kW comercial
– pèrdues = 43 efectiva). D’acer inox.
EdRsR: l’opció compacte de Circuitor (Urban T22 3G) de 22kW. Ofereix la funció
balanceig de potència quan hi hagi 2 vehicles. D’alumini ionitzat.
• IP 54, IK 10 i una vida útil segons el fabricant de 10 anys.
• Tots els equips vindran pintats amb pintura especial antigraffiti i amb cargols inox 316
i tapes autobloquejant.
• Campanya informativa amb fulletons informatius, xerrada, presència a les xarxes
Es valora en 9 punts
ETECNIC
• EdRR de INGETEAM RAPID RTM50 i 43,5 kWAC amb gestió dinàmica de potència,
IP 55, IK 10
• EdRsR: marca INGETEAM FUSION Street (FS·MW-N2N2) amb gestió dinàmica de
potència, IP 54, IK 10
• Acabats d’acer galvanitzat, Indiquen temps de vida útil de 20 anys
• Retolació amb pintura antigraffiti personalitzable
• Campanya amb díptics, nota de premsa, xarxes,
Es valora en 10 punts

ELECNOR, S.A
• EdRR: l’opció compacte de Circuitor (Raption50 Trio 63) de 43Wac (45kW comercial
– pèrdues = 43 efectiva). D’acer inox.
EdRsR: l’opció compacte de Circuitor (Urban T22 3G) de 22kW. Ofereix la funció
balanceig de potència quan hi hagi 2 vehicles. D’alumini ionitzat.
• IP 54, IK 10 i una vida útil segons el fabricant de 10 anys.
• Tots els equips vindran pintats amb pintura especial antigraffiti i amb cargols inox 316
i tapes autobloquejant.
• Campanya informativa amb cartells informatius
Es valora en 9 punts

Software de telegestió (8 punts):
• Adaptabilitat, aplicatius i connectivitat amb programes de facturació
• Adaptabilitat i interconnexió amb altres sistemes de gestió d’aparcaments dins
del marc de la Generalitat derivats del Pla PIRVEC
• Estadístiques, paràmetres de control, llenguatges i formes de pagament
• Pla de formació de hardware i software
DEXTRON
• No ofereix informació específica sobre adaptabilitat, tan sols diu que el programa
d’integració es simple i flexible. La informació es pot exportar en FTP, CSV i XLS
• Tan sols diu que ofereix el mapa dels carregadors i estat
• Ofereix estadístiques per instal·lació, temps d’us, temps d’ocupació, temps de
recàrrega, càlcul de preus, saldo, històric. Informació en 4 idiomes. No indica formes
de pagament
• No indica res de la formació
Es valora en 3 punts
BOQUET S.L.
ofereix el software Electromap que:
• Incorpora un mòdul de facturació però en cas necessari pot exportar els fitxers per
adaptar-se al sistema de facturació de Ports.
• Es un software que ja està integrat a l’ICAEN pel pla PIRVEC
• Ofereix estadístiques, gràfiques, KPI incidències. Informació en 7 idiomes. Disposa
d’una passarel·la de pagament segura a mode de recàrrega des de tarja de crèdit.
• Ofereix una formació de software de 4h i tècnica de 6h i si es cal repetir gratuïtament.
Es valora en 8 punts
GAMMA
ofereix:
• Un mòdul d’Interoperativitat però no indica com seria la interoperabilitat per facturació.
Disposa d’una plataforma pròpia de control i un operador d’energia (Wenea).
• Indica que tota la informació arribarà a ICAEN però no indica com, tan sols fa referència
al protocol OCPI.
• Disposa d’un mòdul d’estadística però no dona detalls. Disposa un protocol de
resolució d’incidències en web, telèfon. Ofereix informació en 7 idiomes. Disposa d’una
passarel·la de pagament segura
• Ofereix dos jornades de formació: un cop acabades les obres i abans de finalitzar la
garantia de funcionament.
Es valora en 5 punts
ISTEM
ofereix el software Electromap que:
• Incorpora un mòdul de facturació però en cas necessari pot exportar els fitxers per
adaptar-se al sistema de facturació de Ports.
• Es un software que ja està integrat a l’ICAEN pel pla PIRVEC
• Ofereix estadístiques, gràfiques, KPI incidències. Informació en 7 idiomes. Disposa
d’una passarel·la de pagament segura a mode de recàrrega des de tarja de crèdit.
• No indica res de formació
Es valora en 6 punts

EIFFAGE
ofereix un supervisor e-Totem instal·lat als servidors de Saint Etienne
• Un mòdul d’interoperativitat però no indica com s’adaptaria a la facturació.
• Fa referència al protocol OCPI sense saber res de la integració als requeriments del
ICEN
• Disposa d’un mòdul d’estadística complet d’us, manteniment i financera
• No indica formació
Es valora en 4 punts
ETRA BONAL
• Incorpora un mòdul de facturació però desenvoluparan la adaptació al sistema de
facturació de Ports.
• Fa referència al protocol OCP i desenvoluparan l’adaptació al ICAEN
• Estadístiques per instal·lació i usuaris. Sistemes de pagament TPV i telemàtics
• Formació: manual de muntatge, d’ús i configuració. Jornada formació de software de
16h i tècnica de 8h
Es valora en 8 punts
ETECNIC
• Incorpora un mòdul de facturació amb informes personalitzats a Ports
• Fa referència al protocol OCPI adaptat als requeriments del ICEN
• Estadístiques per instal·lació i usuaris. Sistema de pagament per App EVCharge
• Formació: 3 sessions i tutorials youtube
Es valora en 8 punts
ELECNOR, S.A.
ofereix el software Electromap que:
• Incorpora un mòdul de facturació però en cas necessari pot exportar els fitxers per
adaptar-se al sistema de facturació de Ports.
• Es un software que ja està integrat a l’ICAEN pel pla PIRVEC
• Ofereix estadístiques, gràfiques, KPI incidències. Informació en 7 idiomes. Disposa
d’una passarel·la de pagament segura a mode de recàrrega des de tarja de crèdit.
• No indica res de formació
Es valora en 6 punts

Explotació, després de la garantia de funcionament: (10 punts) o
• Manteniment del software i flexibilitat d’adaptació a canvis i actualitzacions, cost
i actuacions incloses
• Manteniment preventiu, cost i actuacions incloses
• Llistat de Preus de reposició
• Telèfon de suport
• Nombre de targes facilitades inicialment i cost unitari
DEXTRON
• Ofereix 5 anys de manteniment i resolució d’incidències en 24-8h
• No indica manteniment del software
• Descriu el servei de manteniment preventiu amb tasques i freqüències. No indica cost.
• Presenta llistat de preus de reposició.

•

No indica telèfon de suport ni horari d’atenció. Tan sols una garantia de resolució
d’incidències.
• No indica el nombre de Targes facilitades
Es valora en 4 punts
BOQUET S.L.
• Electromaps disposa d’un servei de manteniment que s’adapta a canvis i
actualitzacions de seguretat. El seu cost després de la garantia és de 3.900€ + 5% de
facturació.
• Descriu el manteniment preventiu actuacions incloses. El preu és de 1.540 €/unitat per
EdRR i de 570€ per EdRsR = 10.320€
• Presenta llistat de Preus de reposició
• Telèfon de suport en 3 idiomes, 24h x 7
• 26 de targes facilitades inicialment i 6€ per cada tarja addicional.
Es valora en 7 punts ja que els preus són elevats.
GAMMA
• Indica garanties de 5 anys de materials, 8 recanvis i 11 de funcionament
• No indica res del manteniment del software i adaptació a canvis.
• Fa un pla de manteniment preventiu detallat (semestral i anual), correctiu i No indica
res del cost.
• Indica llistat de reposició però sense preus.
• Centre de monitorització des del centre de control a Caceres, 24h x 7
• No indica nombre de targes ni preu
Es valora en 5 punts
ISTEM
• Electromaps disposa d’un servei de manteniment que s’adapta a canvis i
actualitzacions de seguretat. No indica preu
• Descriu el manteniment preventiu actuacions incloses. El seu cost després de la
garantia és de 16,25€*12 mesos*13 equips =2.535,00€.
• Presenta llistat de de reposició sense preus
• Telèfon de suport en 3 idiomes, 24h x 7
• No indica targes
Es valora en 7 punts
EIFFAGE
• No presenta pla de manteniment de software ni preu
• Presenta el document de manteniment d’equips en angles.
• No hi ha llistat de preus
• Suport via: mail, telèfon i correu
• No indica targes
Es valora en 3 punts
ETRA BONAL
• Disposa d’un servei de manteniment que s’adapta a canvis i actualitzacions de
seguretat. 7.911€
• Descriu el manteniment preventiu actuacions incloses. El seu cost després de la
garantia és de 5.846,40€.
• Presenta llistat de de reposició amb preus
• Telèfon de suport en 3 idiomes, de 8:00 a 18:00

• Ofereix 100 targes i la resta a 4,98€
Es valora en 7 punts
ETECNIC
• Disposa d’un servei de manteniment que s’adapta a 50€/h
• Descriu el manteniment preventiu actuacions incloses. El seu cost després de la
garantia és de 68€*12mesos*13 equips = 10.608€
• Presenta llistat de de reposició amb preus
• Telèfon de suport, mail i xat 24hx365dies
• Ofereix 50 targes i la resta a 2€
Es valora en 7 punts ja que els preus són elevats.
ELECNOR, S.A.
• Parla d’actualitzacions però no indica res el cos del servei
• Descriu el manteniment preventiu actuacions incloses. Sense cost
• Presenta llistat simplificat de reposició sense preus
• Telèfon de suport, mail i xat 24x365
• Ofereix 13 targes i la resta l’oferta econòmica
Es valora en 5 punts
b) Compromís medi ambiental. La puntuació màxima serà de 5 punts.
Es valorarà aquella oferta que ofereixi un compromís de subministrament respectuós
amb el medi ambient, justifiqui la correcta gestió de residus i faci servir materials
sostenibles.
DEXTRON
No indica res.
0 punts
BOQUET S.L.
Indica que disposa de protocol de control, compra verda, reciclatge de material, gestió
de residus i bones pràctiques. Ofereix probes de control d’estalvi i vehicles elèctrics.
Es valora en 5 punts
GAMMA
Presenten pla de gestió de residus.
Es valora en 1 punt
ISTEM
Indica que disposa de protocol de control, compra verda, reciclatge de material, gestió
de residus i bones pràctiques.
Es valora en 3 punts
EIFFAGE
Presenta un pla de gestió de residus.
Es valora en 1 punt
ETRA BONAL
Ofereix n compromís de materials respectuosos i la correcta gestió de residus però
sense explicar com.
Es valora en 1 punt
ETECNIC

Indica que disposa de protocol de control, gestió de residus
compromís de compra sostenible i vehicles elèctrics.
Es valora en 5 punts

i d’emergències,

ELECNOR, S.A.
Indica bones pràctiques per reduir impactes, gestió de residus.
Es valora en 2 punts
El resum de la valoració final és:
INSTALLACIO
DEXTRON
4
BOQUET
10
GAMMA
9
ISTEM
7
EIFFAGE
10
ETRA BONAL
9
ETECNIC
10
ELECNOR
9

SOFTWARE EXPLOTACIO C AMBIENTAL
3
4
0
8
7
5
5
5
1
6
7
3
4
3
1
1
8
7
8
7
5
6
2
5

TOTAL
11
30
20
23
18
25
30
22

Les ofertes de DEXTRON i EIFFAGE no arriben a la puntuació mínima de 20 punts dels 35
punts.
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 35 punts
al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta:
Puntuació tècnica final v = 35 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima
El resultat final de l’oferta tècnica ponderada, per ordre decreixent, és el següent:

ETECNIC
BOQUET
ETRABONAL
ISTEM
ELECNOR
GAMMA

TOTAL
30
30
25
23
22
20

PONDERADA
35,00
35,00
29,17
26,83
25,67
23,33

Aquesta és la valoració que s’efectua i que es presenta a la Mesa de Contractació de Ports
de la Generalitat.
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