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ANUNCI
De Ajuntament d'Esplugues de Llobregat pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte d’obres (exp. 2018/19/1384)
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-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
b) Número d’identificació: 807710007.
c) Dependència que tramita l'expedient: Unitat Juridicoadministrativa de l'Àmbit de
Territori i Sostenibilitat
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 2018/19/1384
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
b) Domicili: Plaça Santa Magdalena, 5-6
c) Localitat i codi postal: Esplugues de Llobregat CP: 08950.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 933713350.
f) Adreça electrònica: htarres@esplugues.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywo
rd=esplugues&reqCode=viewDetail&idCap=3277124

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 19/02/2019
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat
públic de l’ajuntament d’Esplugues de LLobregat.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots y número de lots/ de unitats: No.
d) Lloc d'execució: Esplugues de Llobregat.
e) Termini d'execució: 12 mesos
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV: 45316100-6
h) Codi NUTS: ES511.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Obra
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 2.889.873,26 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
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Provisional: no.
Definitiva: 5% del preu final ofert
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: Si Grupo I) Instalaciones eléctricas; Subgrupo 1. Alumbrados,
iluminaciones y balizamientos luminosos; Categoria. 5

b) Solvència:Clàusula 13 del PCAP.
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a. De capacitat:
Estan facultades per subscriure el contracte les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar,
d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les
prohibicions de contractar recollides a l’article 71 del mateix text legal, que acreditin la
solvència o classificació que es demana en aquest Plec; i que gaudeixin de l’habilitació
empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o
prestació que constitueix l’objecte del contracte.

Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses
dins les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons
resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.
b. De classificació:
S’exigeix la següent classificació:
Grupo I) Instalaciones eléctricas
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
Categoria. 5

c. De solvència:
La solvència econòmica i financera podrà acreditar-se per un o més dels mitjans
assenyalats en l’article 87 de la LCSP, si bé, obligatòriament, haurà de presentar:
-

Compromís i acreditació de disposar durant el temps de vigència del
contracte, en cas de ser adjudicatària, d’una pòlissa d’assegurança
de responsabilitat civil derivada dels seus treballs amb una cobertura,
com a mínim de 1.000.000,00 euros.
En cas de no disposar d’una pòlissa amb aquesta cobertura en el
moment de presentació de l’oferta, caldrà presentar un compromís
escrit de disposar-la durant el temps de vigència del contracte, en
cas de ser adjudicatària.

La solvència tècnica de l’empresa licitadora es justificarà mitjançant la següent
classificació:
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Grupo I) Instalaciones eléctricas
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
Categoria. 5

d. Altres:
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Les empreses hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
-9 Criteris d’adjudicació: Clàusula 14 del PCAP
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició relació
qualitat-preu seran els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells:
14.1.-Criteris que depenen d’un judici de valor.

14.1.1.- A la millor proposta tècnica de lluminàries. La puntuació màxima
possible serà de 20 punts.
Respecte aquest criteri s’ha d’indicar que només seran valorades i, per tant, les
ofertes que no compleixin a l’indicat aquí serà motiu d’exclusió del concurs, les
propostes que compleixin amb els següents punts:
• Requisits tècnics de les lluminàries garantint el compliment estricte del plec
de condicions tècniques del projecte.
• Disposició dels certificats de qualitat i assaigs indicats al punt corresponent
del plec de condicions administratives i al plec de condicions tècniques del
projecte
• Compliment dels càlculs luminotècnics de les seccions de carrer que
s’indiquen a continuació. Per tal de complir amb el requisit s’ha de garantir
el següent:
o No es consideraran vàlids i per tant seran objecte d’exclusió del
concurs aquells càlculs que presentin uns resultats inferiors a un 5 %
respecte als valors de referència de luminància o il·luminància (Lm,
Em, Emin), uniformitat global o longitudinal (Uo i UI) i un 25 % relació
d’entorn(SR) en les seccions on siguin d’aplicació algunes
d’aquestes magnituds d’acord als estudis de projecte.
o Les condicions de simulació seran les mateixes que les que
s’han utilitzat en el projecte, sense poder variar-les, ja que serà
motiu d’exclusió del concurs.
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o Les seccions de carrer, d’acord a la nomenclatura del projecte
executiu, són les següents:















































1
12
15
17
18
23
32
46
78
98
109
111
122
127
131
137
140
142
143
145
191
224
244
259
277
330
340
373
384
415
416
417
448
454
463
466
471
499
526
527
558
560
631
644
646
666
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691
718
727
758
764
796
819
833
848
860
872
895
906
990
1065
1074
1117
1132
1139
1144
1157
1193
1199
1207
1227
1232
1235
1244
1271
1292
1300
1326
1357
1474
1479
1481
1519
1538

Es valoraran els següents aspectes:
o Harmonització de les lluminàries a les de l’entorn des del punt de vista estètic
i funcional. Fins a 6 punts
o Per la millora de la uniformitat respecte de la prevista al projecte que es
desprengui dels estudis lumínics presentats. Fins a 5 punts.
o Descripció i qualitat tècnica i funcional dels equips a instal·lar en els punts de
llum. Fins a 4 punts
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o Descripció i qualitat tècnica i funcional dels equips a instal·lar en la renovació
dels quadres. Fins a 3 punts
o Descripció i qualitat tècnica i funcional de qualsevol altre equip no mencionat
amb anterioritat. Fins a 2 punts.

14.1.2.- A la millor proposta tècnica de sistema de telegestió. La puntuació
màxima possible serà de 10 punts.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web:
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Es valorarà especialment el model proposat de sistema de telegestió com a xarxa
de comunicacions apta per a la transmissió de dades d’altres sensors i l’oferiment
de nou serveis ciutadans, així com les actuacions concretes demostratives de la
multifuncionalitat del sistema proposat.
Es valorarà la descripció tècnica i funcional dels equips de monitorització a nivell
de quadre així com les funcionalitats de la plataforma de gestió.
En aquest sentit es tindrà en compte:
• Possibilitat de generar punts d’accés WIFI
• Possibilitat de mesurar cadascuna de les sortides del centre de
comandament i control de tots els paràmetres elèctrics, amb un major
control de la instal·lació
• Possibilitat de generar xarxes WIFI entre els centres de comandament de
forma que si el sistema de telegestió no és capaç d’emetre la informació de
forma directa pugui ser emesa a través d’un altre centre de comandament
14.2.-Criteris avaluables de forma automàtica.

14.2.1 El menor preu sense variació de les qualitats i especificacions
tècniques del projecte. La puntuació màxima possible serà de 45 punts.
Puntuació = 45 x B/N
B: Millor oferta econòmica (oferta més baixa)
N: Oferta econòmica a valorar
Quedaran excloses del concurs les ofertes que superin el tipus de licitació de
sortida.
14.2.2 Per la millora d’instal·lació de sensors de presència en el quadre
AP177. La puntuació màxima possible serà de 5 punts.
L’empresa que ofereixi la millora obtindrà 5 punts i la que no la ofereixi 0 punts.
Relatiu a aquest criteri, a l’annex es documenten les característiques tècniques
que ha de complir la sensorització del quadre proposat per la prova pilot.
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14.2.3 Per millorar el termini de garantia total. La puntuació màxima possible
serà de 10 punts.
Es puntuarà als licitadors en funció del termini de garantia total (entès com el
termini en el qual el licitador es compromet a substituir de forma totalment gratuïta
per l’Ajuntament les lluminàries o els equips que hagin fallat, inclòs divers).
La garantia que és obligatòria per les lluminàries és de 10 anys, podent ser
augmentada fins a un total de 15 anys.
Es puntuarà amb 2 punts cada any que supera els 10 anys.
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14.2.4 Per la millora en l’augment del nivell lumínic en un 10 % respecte el
previst al projecte. La puntuació màxima possible serà de 5 punts.
Es puntuarà amb 5 punts a les empreses que ofereixin instal·lar unes lluminàries
que augmentin el valor mig de la il·luminació en tots els quadres situats per sota
de la B23 a partir d’un 10 %.
Les lluminàries hauran de ser de la mateixa casa i model de les ofertes sense
millora però amb un equip òptic de més potència que permet aquest augment de la
il·luminació.
14.2.5 Per la instal·lació de nodes bidireccionals en una sèrie de quadres. La
puntuació màxima possible serà de 5 punts.
L’empresa que ofereixi la millora obtindrà 5 punts i la que no la ofereixi 0 punts.
La millora consistirà en la instal·lació de nodes bidireccionals en comptes
d’unidireccionals als següents quadres: AP117, AP273, AP236, AP126, AP046,
AP174, AP224, AP18.
Relatiu a aquest criteri, a l’annex es documenten les característiques tècniques que ha de
complir els nodes bidireccionals proposats per la millora.

CRITERI D’ADJUDICACIÓ ADDICIONAL
En cas d’igualació de proposicions, els criteris pel desempat seran, per ordre de
prelació, els que s’indiquen a l’article 147.2 de la LCSP.
-10 ACP aplicable al contracte? Sí
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 19/02/2019
b) Documentació que cal presentar: Clàusula 12 del PCAP
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=
esplugues&reqCode=viewDetail&idCap=3277124
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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; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
l’esmena corresponent; i , addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les
empreses que haguessin activitat oferta.
Un cop accedeixin a través de l’enllaç indicat anteriorment a l’eina web de sobre Digital,
les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a
continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari
d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les empleades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les
que designin en el seu DEUC, declaració responsable o document similar per a rebre els
avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de
l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada
que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de
l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per
cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre
Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin
a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
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Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat
(Aquesta “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i garantia de no
accessibilitat establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP) que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de
l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
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Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins
del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En el present supòsit es demanaran totes les claus passades 24h del termini de
presentació.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es
podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar
per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
La impossibilitat d’accedir al contingut de la documentació inclosa als sobres per
no haver introduït la paraula clau abans del dia previst per a l’obertura dels sobres
comportarà l’exclusió automàtica d’aquesta oferta.
Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari.
Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en
què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
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; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les
empreses que haguessin activat oferta.
Les empreses poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant
l’eina de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://preproduccio.contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/em
preses/index.xhtml
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D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini
de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta
segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir
totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de
manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la
documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular
aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per
tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració
no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques
respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar
de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà
acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es
comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre
Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat
el termini de presentació.
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Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://preproduccio.contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/em
preses/index.xhtml
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D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles seran tots aquells que
s’ajustin a especificacions públicament disponibles i d'ús no subjecte a restriccions i han
de garantir la lliure i plena accessibilitat per l'òrgan de contractació, els òrgans de
fiscalització i control, els òrgans jurisdiccionals i les persones interessades, durant el
termini pel qual s'hagi de conservar l'expedient. No s’acceptaran formats que no donin
compliment a aquests requisits.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina
aquest plec, seran excloses.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en un únic, en els termes següents:
SOBRE A que portarà la denominació de “Documentació administrativa per a la
contractació de les obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, presentada per....................”
Contindrà la documentació administrativa següent:
1. Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents
dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i
electrònica, número de telèfon i de fax de l’empresa licitadora.
2. Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar
amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de
contractació (DEUC).
3. La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment
per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a
annex al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació
exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 19
del present Plec.
4. Compromís de l’empresa de que s’assignarà d’un Cap d’obra de plantilla, amb
titulació mínima d’Enginyer Industrial o Enginyer Tècnic Industrial o equivalent
(amb les mateixes competències d’acord als nous estudis reglats). S’haurà de
presentar el currículum vitae d’aquesta persona i acreditació de la titulació
mitjançant original o fotocopia compulsada.
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5. Compromís signat per la persona licitadora en el que assumeix la redacció i la
tramitació davant indústria dels projectes de legalització de les distintes
instal·lacions d’acord al previst a projecte i la contractació de la nova potència
resultat de la nova situació després de la renovació efectuada.
6. Compromís signat pel licitant de que realitzarà la verificació de totes les
instal·lacions mitjançant tants estudis lumínics com siguin necessaris sobre el
terreny per demostrar que tant el grau d’il·luminació com la uniformitat
aconseguides són similars a les de projecte i d’acord a l’especificat al plec de
condicions tècniques.
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Aquest compromís ha de contemplar també la realització de totes les actuacions
que sigui necessàries, sense cost per l’ajuntament, en cas de detectar zones que
no compleixen amb els requisits d’il·luminació de projecte.
7. Certificat signat per l’ajuntament que acrediti que el licitant ha visitat les
instal·lacions. Els licitadors, per realitzar l’estudi de les instal·lacions actuals i
abans de redactar la seva oferta han de realitzar de forma obligatòria una visita a
les instal·lacions, sol·licitant prèviament autorització al responsable del contracte
per tenir accés a les mateixes.
8. Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses (UTE), en el
seu cas. En els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió
temporal hauran d’aportar, a més, un document, que podrà ser privat, en el qual,
per al cas que resultin adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest
document haurà d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses i
s’hi expressarà la persona que designen com a representant de la UTE davant
l’Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així com la participació
que a cadascun d’ells correspongui a la UTE.
SOBRE B que portarà la denominació de “Documentació relativa als criteris subjectes
a judici de valor per a la contractació de les obres del Pla de renovació i millora de
l’enllumenat públic de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, presentada
per....................”
Contindrà la documentació administrativa i la tècnica relativa als criteris d’adjudicació que
depenguin d’un judici de valor següent. Es prepararà un volum o capítol diferenciat per a
cadascun dels criteris avaluables:
1. Relació numerada de la documentació inclosa.
2. Volum 1. Documentació relativa al criteri 14.1.1

• Justificació del plec de condicions tècniques
o Documentació tècnica de tots els equips a instal·lar,
demostrant punt a punt totes les característiques tècniques del
plec de condicions tècniques del contracte ja sigui mitjançant
el corresponent assaig o certificat corresponent.
o Ha de quedar perfectament clar el compliment de tots els
requisits de l’apartat 8 del plec de condicions tècniques.

FIRMADO
08/01/2019 14:49

DOCUMENTO

IDENTIFICADORES

_Anunci: Anunci - 1384/2018/19
OTROS DATOS

Código para validación: PVMO3-TLJBU-KN3FI
Fecha de emisión: 9 de enero de 2019 a las 9:03:33
Página 13 de 18

FIRMAS

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Firmado 08/01/2019 14:49

• Presentació dels següents certificats i assaigs:
o REQUISITS OBLIGATORIS PEL FABRICANT: S’haurà de
lliurar la següent documentació relativa al fabricant de les
lluminàries:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

• CERTIFICATS UNE-EN-ISO 9001:2008, en vigor, (“Sistemas
de Gestión de la Calidad. Requisitos”) o Norma equivalent
europea.
• CERTIFICATS UNE-EN-ISO 14001:2004, en vigor, Normas
de Gestión Medioambiental, o altres certificats equivalents.
• Certificat del fabricant/s d’estar inscrit/s en un SIG (Sistema
Integral de Gestió de Residus)

o DIRECTIVES, NORMATIVES I ASSAIGS DE LABORATORI
PER LLUMINARIES Y EQUIPS: S’exigirà el lliurament de la
Declaració de Conformitat (marcat CE) de cada una de les
families de producte proposada. S’exigirà que dits productes
compleixin amb les Normes recollides dintre de les següents
directives (moltes incloses en el marcat CE), pel qual serà
obligatori el lliurament de l’assaig corresponent de cada Norma
realitzat per un laboratori independent acreditat per ENAC (o
equivalent europeu) o per un laboratori propi acreditat per una
entitat externa com AENOR (o equivalent europea):
• Directiva de Baixa Tensió i Seguretat 2006/95/EC
o UNE-EN 60598-1: Luminarias. Requisitos generales y
ensayos.
o UNE-EN 60598-2-3: Requisitos particulares de
luminarias de alumbrado público.
o UNE-EN 60598-2-5: Requisitos particulares de
luminarias (sólo para proyectores)
o UNE-EN 62031: Módulos LED para alumbrado
general, requisitos de seguridad.
o UNE-EN 62471-2009: Seguridad fotobiológica de
lámparas y aparatos que utilizan lámparas.

• Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC
o UNE-EN 55015: Límites y métodos de medida de las
características relativas a la perturbación
radioeléctrica de los equipos de iluminación.
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o UNE-EN 61547: Equipos para alumbrado de uso
general. Requisitos de inmunidad en compatibilidad
electromagnética
o UNE-EN 61000-3-2: Límites para las emisiones de
corriente armónica (equipos con corriente de entrada
<16A por fase)
o UNE-EN 61000-3-3: Limitación de las variaciones de
tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las
redes públicas de suministro de baja tensión para
equipos con corriente de entrada 16A por fase y no
sujetos a una conexión condicional.

• També és obligatori lliurar els següents assaigs per garantir
la qualitat de les lluminàries proposades:
o Assaig fotomètric de la lluminària
o Assaig de mesures elèctriques (segons CEI 121:96)
o Assaig de temperatura màxima assignada (Tc) dels
components (segons CEI 34:77)
• Para los balastos electrónicos que usen, será obligatorio
entregar los ensayos de laboratorio que acrediten el
cumplimiento de las Normas siguientes:
o UNE-EN 62384: Requisitos de funcionamiento para
dispositivos de control electrónico alimentados en
corriente continua o corriente alterna para módulos
LED.
o UNE-EN 61347-2-13: Requisitos particulares para
dispositivos de control electrónicos alimentados con
corriente continua o corriente alterna para módulos
LED.

• Serà obligatori lliurar l’assaig per cada familia de productes
que acrediti el compliment de la Norma EN 50581:2012
sobre RoHS.

• Presentació dels càlculs lumínics justificatius per les seccions de
carrer indicades al criteri 14.1.1 atenent al següent:
 En tots el casos els càlculs hauran d’haver estat realitzats sota un
programa de càlcul lumínic homologat, i es presentarà el seu
certificat acreditant-lo.
 El paràmetres de càlcul seran els mateixos que els utilitzats per fer
les simulacions de projecte.
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• Memòria tècnica sobre els equips a instal·lar:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

 Memòria tècnica en la que es descriguin breument però
completament, les característiques dels nous equips, lluminàries i
elements de les instal·lacions d’enllumenat amb els següents
capítols:
• Harmonització de lluminàries amb les de l’entorn
• Uniformitat de la il·luminació proposada (fent referència als
resultats dels estudis luminotècnics presentats)
• Equips a instal·lar en els punts de llum
• Equips a instal·lar en els quadres
• Altres equips a instal·lar
3. Volum 2. Documentació relativa al criteri 14.1.2
Memòria tècnica en la que es descrigui completament el sistema de telegestió
proposat, incloent les característiques tècniques del sistema proposat, topologia de
la xarxa proposada, característiques de la plataforma de gestió, sostenibilitat
econòmica del model proposat i adequació de les actuacions demostratives
proposades a les necessitats del territori.
SOBRE C que portarà la denominació de “Oferta econòmica i resta de documentació
relativa als criteris avaluables de forma automàtica per a la contractació de les
obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, presentada per..............”
Contindrà la proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris
avaluables de forma automàtica següent:
1. Relació numerada de la documentació inclosa.
2. La proposició econòmica, basada en el preu (documentació relativa al criteri
14.2.1), haurà d’ajustar-se al model següent:
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi /
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura
pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o
document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................,
núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic
................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació de les obres del Pla de
renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat,
es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i al Projecte d’execució d’obres, que accepta
íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.

L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
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(Data i signatura)."
3. Estudi econòmic de l’obra, amb la proposta de preus unitaris de cada partida del
projecte amb idèntics amidaments als de projecte per justificar la baixa de la
oferta.
S’ha tenir en compte que a les partides alçades previstes al pressupost de les
obres no es pot aplicar cap baixa.
4. Compromís signat per representant legal per l’execució de la sensorització
del quadre AP177 d’acord a les condicions de l’annex III al plec.
(Documentació relativa al criteri 14.2.2)
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Memòria tècnica en la que es descrigui la totalitat de les actuacions
necessàries per implantar la sensorització, així com la descripció completa
del sistema escollit.
5. Compromís signat per representant legal amb el termini de garantia total
(Documentació relativa al criteri 14.2.3), indicant el termini en anys en el que es
compromet a substituir la lluminària o la part de la lluminària que ha deixat de
funcionar de forma totalment gratuïta per l’Ajuntament en un termini d’una
setmana.
6. Compromís signat per representant legal d’augment del nivell lumínic mig de
totes les zones de la ciutat situades a sota de la B23 del 10 % respecte del
valor de projecte. (Documentació relativa al criteri 14.2.4)
7. Compromís signat per representant legal per la instal·lació de nodes
bidireccionals en comptes d’unidireccionals als següents quadres: AP117,
AP273, AP236, AP126, AP046, AP174, AP224, AP18 d’acord a l’indicat a
l’annex III al plec. (Documentació relativa al criteri 14.2.5)

No es demana garantia provisional per a prendre part en aquesta licitació, de conformitat
amb el que preveu l’article 159.4 de la LCSP.
Les proposicions de les persones interessades s’hauran d’ajustar al que preveu el plec de
clàusules administratives particulars, i la seva presentació suposarà l’acceptació
incondicionada per part de l’empresa del contingut de la totalitat d’aquestes clàusules o
condicions, sense cap excepció o reserva. I també suposarà la declaració conforme
reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.
Cada empresa licitadora no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc no podrà
subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha fet individualment o
figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no
adissió de totes les propostes que hagi subscrit.

El fet de presentar una oferta suposa estar perfectament assabentat de totes les
condicions del contracte i la seva absoluta submissió a elles.
L’empresa licitadora resta obligada a mantenir l’oferta durant 3 mesos.
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c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=
esplugues&reqCode=viewDetail&idCap=3277124
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-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
b) Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament
c) Data Obertura Sobre B: 04/03/2019 a les 11:00 hores
d) Data: La data d’obertura pública del sobre C serà fixada amb posterioritat a la
valoració dels criteris de judici de valor inclosos en el sobre B.
-13 Recurs especial en matèria de contractació. Altres recursos legals de les
empreses licitadores.
El present procediment de contractació no és susceptible de ser interposat el
recurs especial en matèria de contractació en els termes previstos en els article 44
i següents de la LCSP.
Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles
de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un
mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot
interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà
produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva
interposició sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona,
en el termini de sis mesos comptats des del següent al que s'hagi produït la
desestimació tàcita.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs
especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs
administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú;
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o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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