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DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA DE LA LICITACIÓ
INFORME DE NECESSITAT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
(Servei de manteniment correctiu i petites millores a l’enllumenat normal i d’emergència de les
estacions, edificis i dependències de Ferrocarrils de la Generalitat i Obres d’instal·lació de sistemes de
telegestió de l’enllumenat a les estacions exteriors de les línies de Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)
1.- Naturalesa i extensió de les necessitats (informació a emplenar per l’Àrea)
1.1 Naturalesa de les necessitats
El correcte manteniment i millora constant de l’enllumenat a les estacions, edificis i dependències de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és fonamental per garantir la seguretat i el confort dels
usuaris, així com la fiabilitat dels sistemes.
1.2. Extensió de les necessitats
a) Valor estimat i pressupost de licitació
El valor estimat del contracte (IVA exclòs) és de 805.000,00 €.
Es considera com a valor estimat del contracte l’import de licitació més 3 possibles pròrrogues anuals,
més un 10% del preu anual de les partides B i C corresponents als serveis de manteniment programable
i no programable (veure quadre següent), com a conseqüència del possible augment dels punts de llum
i dels sistemes de telegestió a mantenir.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (€)
Contracte
(any 1 i any 2)

1a pròrroga
(any 3)

2a pròrroga
(any 4)

3a pròrroga
(any 5)

Total

350.000,00 €

130.000,00 €

130.000,00 €

130.000,00 €

740.000,00 €

26.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00€

13.000,00€

65.000,00 €

376.000,00 €

143.000,00 €

143.000,00 €

143.000,00 €

805.000,00 €
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El pressupost de licitació (IVA exclòs) és de 350.000,00 € d’acord amb el següent desglossament per
anualitats:
IMPORT DE LICTACIÓ (€)
Partides
A

B

C

CONCEPTE

Any 1

Any 2

Total

75.630,25 €

0,00 €

75.630,25 €

75.630,25 €

75.630,25 €

151.260,50 €

33.613,45 €

33.613,45 €

67.226,89 €

Total (€)

184.873,95 €

109.243,70 €

294.117,65 €

13% Despeses Generals

24.033,61 €

14.201,68 €

38.235,29 €

6% Benefici Industrial

11.092,44 €

6.554,62 €

17.647,06 €

TOTAL (exclòs IVA)

220.000,00 €

130.000,00 €

350.000,00 €

21% IVA

46.200,00 €

27.300,00 €

73.500,00 €

TOTAL

266.200,00 €

157.300,00 €

423.500,00 €

Obra d’instal·lació de sistemes de
telegestió de l’enllumenat a les estacions
exteriors de la Xarxa principal (*)
Servei del manteniment correctiu
programable dels elements d’enllumenat
normal i d’emergència
Servei del manteniment correctiu no
programable, segons taules de preus
addicionals del plec tècnic (**)

El desglossament del pressupost de licitació per conceptes serà el següent:
IMPORT DE LICTACIÓ (€)
Partides

A

B

C

CONCEPTE

Import (€)

13%DG

6%BI

Total

Obra d’instal·lació de sistemes
de telegestió de l’enllumenat a
les estacions exteriors de la
Xarxa principal (*)
Servei del manteniment
correctiu programable dels
elements d’enllumenat normal i
d’emergència
Servei del manteniment
correctiu no programable,
segons taules de preus
addicionals del plec tècnic (**)

75.630,25 €

9.831,93 €

4.537,82 €

90.000,00 €

151.260,50 €

19.663,87 €

9.075,63 €

180.000,00 €

67.226,89 €

8.739,50 €

4.033,61 €

80.000,00 €

TOTAL (exclòs IVA)

294.117,65 €

38.235,29 €

17.647,06 €

350.000,00 €

2

CONTR/2019/464
CONTR/2019/472

(*) La partida corresponent a l’obra d’instal·lació dels sistemes de telegestió (A) només serà
d’abonament el primer any del contracte. Els elements instal·lats formaran part dels elements a
mantenir amb el contracte de manteniment de la present licitació.
(**) La partida C corresponent al servei de manteniment correctiu no programable no admet baixa i s’ha
d’ofertar al preu indicat. Les actuacions incloses en aquesta partida s’abonaran per treball executat
valorat segons els preus addicionals inclosos al plec tècnic de la licitació. FGC es reserva el dret a
no esgotar aquesta partida.
En cas d’esgotar la partida C abans de la finalització de la vigència del contracte, o en cas de treballs
d’especial rellevància i/o import, FGC es reserva el dret a executar aquestes actuacions fora del
present contracte.
Pel que fa a l’adjudicació, la baixa ofertada per a la partida B corresponent la servei de
manteniment correctiu programable, en %; serà d’aplicació per al preus addicionals de la partida
C definits al plec tècnic de la present licitació. És a dir, qualsevol actuació a realitzar dins del servei
de manteniment no programable (C) es calcularà aplicant la baixa ofertada per al servei de
manteniment programable (B) als següents preus de les taules de preus addicionals:

Taules de preus addicionals per a la partida C (manteniment correctiu no programable):

Per enllumenat
normal
Per manteniment
correctiu, reposició,
etc. de punt de llum,
equip, element,
accessori, etc.
segons capítol 2.13
del Plec tècnic

Preu de 1 a 5 Utats
(mateixa estació)
Preu de 6 a 10 Utats
(mateixa estació)
Preu de > 11 Utats
(mateixa estació)

Nivell dificultat Baix
No inclou treballs en
alçades > 4,5 m, talls
de catenària ni
interceptacions de
via.
Inclòs horari nocturn
i diürn.

Nivell de dificultat Normal
Inclou treballs en alçades >
4,5 m sense tall de
catenària o tall a zones de
taller o estacionament
fàcilment supervisat,
permet accés amb
elevadors, sense
interceptació de vies o
interceptació de vies sense
transit comercial.
Inclòs horari nocturn i
diürn.

Nivell de dificultat Alt
Inclou treballs en alçades >
4,5 m o inclòs menors
sense o amb talls de
catenària amb dificultats
d’accés amb elevadors,
sense o amb interceptació
de vies o interceptació de
vies sense i amb trànsit
comercial.
Inclòs horari nocturn i
diürn.

90 €

100 €

140 €

80 €

90 €

120 €

70 €

80 €

100 €
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Per enllumenat
emergència
Per manteniment
correctiu, reposició,
etc. de punt de llum,
equip, element,
accessori, etc
segons capítol 2.13
del Plec tècnic

Preu de 1 a 5 Utats
(mateixa estació)
Preu de 6 a 10 Utats
(mateixa estació)
Preu de > 11 Utats
(mateixa estació)

Nivell dificultat Baix
No inclou treballs en
alçades > 4,5 m, talls
de Catenària ni
interceptacions de
via.
Inclòs horari nocturn
i diürn.

Nivell de dificultat Normal
Inclou treballs en alçades >
4,5 m sense tall de
Catenària o tall a zones de
taller o estacionament
fàcilment supervisat,
permet accés amb
elevadors, sense
interceptació de vies o
interceptació de vies sense
transit comercial.
Inclòs horari nocturn i
diürn.

Nivell de dificultat Alt
Inclou treballs en alçades >
4,5 m o inclòs menors
sense o amb talls de
Catenària amb dificultats
d’accés amb elevadors,
sense o amb interceptació
de vies o interceptació de
vies sense i amb trànsit
comercial.
Inclòs horari nocturn i
diürn.

70 €

90 €

110 €

50 €

70 €

85 €

40 €

60 €

75 €

b) Termini d’execució del contracte
S’estableix un termini de duració del contracte de 2 anys, prorrogable anualment fins a un total
de 5 anys.

2.- Idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-lo
La intervenció descrita en el present plec per a la realització del manteniment correctiu i execució de
petites millores a l’enllumenat normal i d’emergència es deu a la voluntat de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya de mantenir l’enllumenat de les estacions, edificis i dependències en les
condicions òptimes per donar un servei de qualitat, seguretat i confort adient.

3.- Incorporació de condicions socials, mediambientals i d’innovació
Les condicions social i mediambientals es preveuen com a criteris d’adjudicació.
La present licitació es considera una compra pública d’innovació ja que incorpora una obra (partida A)
que consisteix en instal·lar sistemes de telegestió de l’enllumenat a les estacions exteriors i això
permetrà un foment de l’estalvi i l’eficiència energètica en edificis i equipaments públics.

4.- Justificació de l’elecció del procediment
Aquest contracte es licitarà mitjançant el procediment obert harmonitzat segons la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic per raons del valor estimat del contracte.
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5.- Criteris de solvència
En el marc del que disposa la LCSP i per tal d’assegurar els nivells de concurrència indicats en l’apartat
anterior, els criteris de solvència que seran d’aplicació en aquest procediment són els següents:

5.1.- Criteris de solvència tècnica/professional
Per a l’execució de les actuacions de la partida A (obra d’instal·lació de sistemes de telegestió de
l’enllumenat)
La solvència tècnica serà acreditada a través de la relació d’obres realitzades en els darrers cinc anys
amb la indicació de l’import, les dates i el destinatari dels mateixos. En tot cas, l’adjudicatari haurà
d’acreditar, com a mínim, haver realitzat (2) dues obres de característiques similars, en el període
indicat.
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació dels certificats de correcte execució o
declaració de l’empresari.
Per a l’execució de les actuacions de les partides B i C (manteniment correctiu dels sistemes
d’enllumenat)
La solvència tècnica serà acreditada a través de la relació dels serveis realitzats d’igual o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, en els darrers 3 anys, en la que s’indiqui
l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos, i s’haurà d’acreditar, com a mínim, haver
realitzat un (1) servei de característiques similars a les de la present licitació, en el període indicat.
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació dels certificats d’ execució o declaració
responsable.
Per a totes les partides (A + B i C):
Adscriure a l’execució del contracte un equip de treball que estarà integrat com a mínim pels següents
perfils:
Cap del servei:
Responsable tècnic del contracte per part de l’empresa adjudicatària amb carnet d’instal·lador
elèctric especialista, amb 5 anys d’experiència en lloc de responsabilitat similar, realitzant 1 servei
similar al de la present licitació durant els últims 5 anys (entre el 2015 i el 2019 inclosos).
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. En cas
de resultar adjudicatari caldrà presentar la següent documentació per acreditar la solvència:
§ Carnet d’instal·lador elèctric especialista
§ Currículum
Equip del servei:
-

-

2 oficials de 1ª electricistes amb homologació com a Responsable de Brigada d’FGC. En cas de
no disposar d’aquesta homologació, caldrà que es comprometi a iniciar els tràmits per homologarse abans de la signatura del contracte.
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleix aquest requisit. En cas de
resultar adjudicatari caldrà presentar certificat d’homologació expedit per FGC.
2 ajudants homologats com a Protectors de via d’FGC. En cas de no disposar d’aquesta
homologació, caldrà que es comprometi a iniciar els tràmits per homologar-se abans de la
signatura del contracte.
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleix aquest requisit. En cas de
resultar adjudicatari caldrà presentar certificat d’homologació expedit per FGC.
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En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. En cas de
resultar adjudicatari caldrà presentar la documentació acreditativa.

5.2.- Criteris de solvència econòmica/financera
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera per a l‘execució del
contracte, que s’entendrà com l’adequada situació econòmica i financera de l’empresa amb la
finalitat de garantir la correcta execució del contracte.
La Mesa comprovarà la solvència del licitador en base als següents paràmetres:
- El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del capital
social.
- El volum de facturació anual de l’empresa pel mateix objecte del contracte, no podrà
ser inferior en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual
estimat del present contracte.
- Els saldos dels proveïdors han d’acomplir amb allò determinat en la Llei de morositat
respecte al període de pagament.
La solvència econòmica i financera de l’empresari es podrà acreditar pels mitjans assenyalats
següents:
-

Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una
assegurança d’indemnització per riscos professionals.

-

Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui.
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran
aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament
legalitzats.

-

Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del contracte, referit com
a màxim als tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici
de les activitats de l’empresari, en la mesura en que disposi de les referències de
l’esmentat volum de negoci.

6.- Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació previstos per aquesta licitació es ponderen en:
- criteris automàtics: 100%
- 50% preu
- 50% tècnics-socials
El desglossament dels criteris és el que es detalla a continuació:
1) Oferta en concepte de preu en l’obra d’instal·lació dels elements de telegestió de
l’enllumenat: 12 Punts
Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitació
de la partida A (90.000,00 €).
El licitador que iguali el pressupost de licitació, obtindrà zero punts.
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L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, 12 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació
de la següent fórmula:
-&..(+'()*+#$'/0é3'*%("ò0&%$4
!"#!$%&ó'()*+#$ = 12',
5)*+#$
El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.
2) Oferta en concepte de preu en el servei de manteniment (partides B+C): 38 Punts
Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitació
de les partides B+C (260.000,00€).
El licitador que iguali el pressupost de licitació, obtindrà zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, 38 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació
de la següent fórmula:
!"#!$%&ó'()*+#$ = 68',

-&..(+'()*+#$'/0é3'*%("ò0&%$4
5)*+#$

El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.
3) Oferta en concepte de l’equip per a l’execució dels contracte: 14 punts
3.1) Experiència del Cap del Servei en contractes similars a les de la licitació (en els últims 5 anys,
del 2015 al 2019 inclosos): 10 punts
1 punt per cada servei anual similar a la de la present licitació, per sobre del mínim exigit com
a solvència tècnica/professional, amb un màxim de 10 punts.
Acreditar mitjançant declaració amb relació de serveis realitzats en els darrers 5 anys i
currículum. FGC podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment
de l’experiència requerida.
Durant el servei, en el cas de produir-se el canvi del tècnic proposat, s’haurà d’igualar o superar
el nombre de serveis ofertat.
3.2) Disponibilitat de més oficials de 1ª electricistes amb homologació com a Responsable de
Brigada propis de l’empresa, per sobre dels exigits com a requisit mínim: 2 punts
1 punt per cada oficials de 1ª electricistes amb homologació com a Responsable de Brigada
per sobre dels exigits com a requisit mínim, amb un màxim de 2 punts.
Acreditar mitjançant certificat d’homologació expedit per FGC.
3.3) Disponibilitat de més ajudants homologats com a Protectors de via, per sobre dels exigits com
a requisit mínim: 2 punts
1 punt per cada ajudants homologats com a Protector de Via per sobre dels exigits com a
requisit mínim, amb un màxim de 2 punts.
Acreditar mitjançant certificat d’homologació expedit per FGC.
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4) Millora de qualitat social basada en criteris d’igualtat de gènere: 3 punts
·

Incorporació de dones a l’equip de persones adscrites a l’execució del contracte: fins a 3 punts
Al licitador que presenti una proposta amb major nombre de dones a l’equip, se li assignaran 3
punts. A la resta de propostes se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació
de la següent fórmula:
!"#!$%&ó'()*+#$ = 3',

-)*+#$
.$/(+'"(01+*'2*'2("*4

Adjuntar Declaració Responsable de l’empresa licitadora conforme s’adscriuran dones a
l’execució del contracte.
5) Millora de qualitat social basada en les condicions laborals dels treballadors: 17 punts
·
·
·

Aportar un certificat conforme l’empresa té incorporades a la plantilla un % de persones amb
minusvalidesa superior a l’exigit per llei per a la realització de tasques del contracte: 1 punt
Aportar un certificat conforme l’empresa té subcontractada una empresa d’inserció sociolaboral
per a la realització de tasques del contracte: 1 punt
Al licitador que acrediti el major percentatge del personal adscrit a l’execució de l’obra amb
contracte laboral indefinit, se li assignarà la màxima puntuació: 15 punts. Al licitador que acrediti
un percentatge igual o inferior al 50% obtindrà zero punts. A la resta se li assignarà la puntuació
que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:
-)*+#$
.&77(+'()*+#$'89'0é4'$7#:
En el cas de produir-se noves contractacions, baixes o substitucions, s’haurà de mantenir el %
ofertat durant tot el servei.
!"#!$%&ó'()*+#$ = 56',

6) Oferta en concepte de condicions mediambientals a l’execució del contracte: 11 punts
·

Disposició d’un pla de gestió de residus a aplicar en l’execució del contracte: 1 punt
Adjuntar el pla de gestió de residus que s’aplicarà en l’execució del contracte.

·

Proposta relativa a l’aportació de vehicles mediambientalment sostenibles: 10 punts
Es donarà com a màxim 10 punts al licitador que aporti vehicles que utilitzin combustible
alternatiu al biodièsel o gasolina, segons el següent:
o
o
o
o

Per l’aportació d’un vehicle híbrid gasoil, flexi-fuel gasolina/E85: 1 punt
Per l’aportació d’un vehicle de gas natural o híbrid gasolina: 2 punts
Per l’aportació d’un vehicle elèctric o híbrid gas natural: 4 punts
Per l’aportació d’un vehicle elèctric o híbrid endollable: 6 punts

I per l’aportació d’un segon vehicle se li sumaran els següents punts:
o Per l’aportació d’un segon vehicle híbrid gasoil, flexi-fuel gasolina/E85: 1 punt
o Per l’aportació d’un segon vehicle de gas natural o híbrid gasolina: 2 punts
o Per l’aportació d’un segon vehicle elèctric o híbrid gas natural: 3 punts
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o

Per l’aportació d’un segon vehicle elèctric o híbrid endollable: 4 punts

El licitador indicarà tots els vehicles que utilitzarà per a l’execució de l’objecte d’aquesta
licitació. Si la suma de vehicles a aportar supera els 10 punts, se li assignarà el màxim de
puntuació d’aquest apartat.
Adjuntar declaració responsable adscrivint els vehicles
7) Coneixement de la zona d’actuació: 5 punts
Com a conseqüència de la diversitat geogràfica, ubicacions i sistemes instal·lats a estacions,
edificis i dependències de FGC, resulta fonamental disposar d’un coneixement més en
profunditat de les instal·lacions objecte de la present licitació, motiu pel qual, la visita donarà
una visió molt més acurada a l’hora de valorar les situacions, tasques i eines necessàries per
assolir els treballs previstos, i poder realitzar una oferta d’acord amb allò requerit per FGC.
Els licitadors no poden accedir lliurement a la majoria de les instal·lacions objecte del contracte
i, sense veure el volum, ubicacions i difícil accés d’aquestes instal·lacions, no podrà realitzar
una oferta que garanteixi que és plenament coneixedor del contingut de la licitació.
Atenent a l’exposat anteriorment, es donarà una puntuació de 5 punts, al licitador que acrediti
haver assistir a la visita prèvia concertada per FGC.
Adjuntar certificat d’assistència entregat per FGC el dia de la visita.

7.- Justificació insuficiència de mitjans
L’àrea de Baixa Tensió de Xarxa Ferroviària no està dimensionada de manera que la plantilla pugui
realitzar les tasques de de manteniment de tots els elements d’enllumenat normal i d’emergència de
les estacions, edificis i dependències de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, així com executar
les actuacions de petites millores a aquestes instal·lacions. És per això que resulta necessari contractar
externament aquest servei i que les actuacions es facin amb personal extern que disposi d’experiència
en el manteniment d’instal·lacions similars.

8.- Decisió de no dividir en lots
Tenint en compte que l’objecte del contracte fa referència a instal·lacions similars i repetitives, i que els
recanvis corresponen a totes les instal·lacions, es considera que no conté prestacions individualitzables
susceptibles de ser executades de forma independent, ja que la divisió en lots dificultaria la correcta
execució del servei des del punt de vista tècnic i posaria en risc la correcta execució del contracte.
La partida corresponent a la instal·lació dels sistemes de telegestió de l’enllumenat també ha de ser
executada per el mateix adjudicatari que respondrà durant la fase de manteniment d’aquests sistemes.
Les actuacions de modificació dels elements d’enllumentat estan intrínsecament vinculades a les
tasques de manteniment d’aquests elements, i la no divisió en lots assegura que la garantia de la
instal·lació dels sistemes de telegestió de l’enllumenat i la garantia del manteniment dels mateixos sigui
donada per la mateixa empresa. En aquest sentit, una divisió en lots posaria en risc la correcta execució
del contracte.
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9.- Aspectes pressupostaris (informació a emplenar per l’àrea)
9.1. Àrea Pressupostària
Xarxa Ferroviària i Projectes
9.2. Concepte pressupostari
Inversió: partida A (90.000,00€)
Explotació: partides B i C (260.000,00€)
9.3. Partida pressupostària
Inversió (partida A):
- Ordre: 610199
- Dotació: 141.759,56 €
Explotació (partides B i C):
- Natura comptable: 6220000
- Dotació:425.982,52 €

Carlos Góngora Molina
Responsable Manteniment Baixa tensió
Signat electrònicament

2019.10.29
'00'01+ 14:44:03

Pere Mateu i Soler
Director XF-Projectes
Signat electrònicament

2019.10.29
'00'01+ 16:53:54

10

