ANÀLISI DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇAT FÓRMULES (Sobre 3)
OBJECTE: Adquisició d’autobusos elèctrics per la renovación de flota 2022-2024 TB
EXPEDIENT: 14945215 – LOT 3: Autobús urbà articulat elèctric
SOCIETAT: TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.

Licitació convocada per procediment obert harmonitzat amb un Valor estimat de
contracte (VEC) de 57.793.800,00 Euros (IVA exclòs).
1. Resum d’ofertes
Efectuada l’obertura del sobre 3 -proposta econòmica- el resum d’ofertes és:
Import unitari
sense IVA
799.900,00 €
800.000,00 €
799.000,00 €
760.000,00 €
795.000,00 €

Licitador
Solaris Bus Iberica S.L.U.
MAN Truck & Bus Iberia S.A.U.
Irizar Scoop
Ebusco, BV
EvoBus Ibérica, S.A.U.

Desv.
-0,01 %
0%
-0,13 %
-5,00 %
-0,63 %

800.000,00 €

PBL unitari sense IVA
Desv.: desviació respecte al PBL

No hi ha cap oferta per sobre del PBL.

2. Detall de puntuacions
Dins dels criteris avaluables mitjançat fórmules figura 5 subcriteris:
2.1. Preu d’adquisició (màxim 30 punts). El preu d'adquisició resultant del vehicle
configurat durant el procés negociador. En el cas específic de Vehicle elèctric o híbrid
elèctric, s'afegirà a el preu d'adquisició el cost de l'RESS (bateries de tracció o ultracaps)
necessàries per al funcionament de el vehicle. El preu més baix rebrà els 30 punts, mentre
que la resta rebrà la puntuació inversament proporcional segons la fórmula:

é

El resultat és:

Licitador
Solaris Bus Iberica S.L.U.
MAN Truck & Bus Iberia S.A.U.
Irizar Scoop
Ebusco, BV
EvoBus Ibérica, S.A.U.

Import
sense IVA
799.900,00 €
800.000,00 €
799.000,00 €
760.000,00 €
795.000,00 €

Punts
28,50
28,50
28,54
30,00
28,68

2.2. Consums energètics (màxim 5 punts) (l/100km en cas de líquids combustibles,
kg/100km en cas de gasos combustibles i/o kWh/100km en cas d’energia elèctrica).
La valoració es realitzarà segons el cicle SORT-1. En cas de tractar-se d'un model
pendent d'homologació s'acceptarà un document d'autocertificació de fabricant on
s'indiqui el consum previst en cicle SORT-1. Aquest document té caràcter vinculant i
s'utilitzarà per al càlcul de l'LCC així com per a l'aplicació de penalitzacions si les
hagués. La fórmula a aplicar és:
é

Licitador

Consums energètics

Punts

Solaris Bus Iberica S.L.U.
MAN Truck & Bus Iberia S.A.U.
Irizar Scoop
Ebusco, BV
EvoBus Ibérica, S.A.U.

165 kWh/100km
122,80 kWh/100km
117,70 kWh/100km
115 kWh/100km
130,6 kWh/100km

3,48
4,68
4,89
5
4,40

2.3. Cost del cicle de vida (màxim 10 punts).
En aquest apartat s’haurà d’especificar el cost màxim dels següents equips, la seva
freqüència de substitució omplint la taula cost de grans equips.
En el cas específic del sistemes d’acumulació elèctrica (REES), es prendrà com a
freqüència de substitució la durada de la garantia. Si la garantia es de menys de 15
anys, es considerarà com a mínim 1 canvi per a cada component. Els 10 punts es
repartiran segons la fórmula:
é

Licitador

Cost cicle vida

Punts

Solaris Bus Iberica S.L.U.
MAN Truck & Bus Iberia S.A.U.
Irizar Scoop
Ebusco, BV

110.814,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €

0
10
10
10

734.790 €

EvoBus Ibérica, S.A.U.

0

2.4. Garanties (màxim 15 punts).
En aquest apartat es valoraran les garanties ofertes pels fabricants per al vehicle
complet o segons els subconjunts del xassís i la carrosseria, Per a la seva avaluació, es
considerarà la garantia addicional oferta i inclosa en el preu de compra, sobre el
termini mínim exigit per TB, la puntuació s'assignarà segons la següent fórmula:
Puntuació garantia addicional (i) = 2a + 2b + c + d + 3e + f + 3g + h + I On a, b, c, d, e, f,
g, h, i són els mesos addicionals de garantia oferts per a cada un dels components de
l'autobús.
S'atorgaran 15 punts a la màxima garantia oferta, assignant a la resta la puntuació
corresponent de manera proporcional segons la fórmula:
ó

ï
à

Licitador
Solaris Bus Iberica S.L.U.
MAN Truck & Bus Iberia S.A.U.
Irizar Scoop
Ebusco, BV
EvoBus Ibérica, S.A.U.

ó
Puntuació garantia
addicional
786
576
1452
1128
0

Punts
8,12
5,95
15
11,65
0

2.5. Criteris de servei: Assistència tècnica, recanvis i manteniment (màxim 9 punts)
Es valoraran els aspectes relatius a nivell servei postvenda previstos en el moment del
lliurament dels vehicles i durant el període de garantia del proveïdor segons els següent
subcriteris:
- Assistència tècnica (màxim 7 punts):
o Plantilla local (Regió Metropolitana Barcelona) superior a 20 empleats (1
punt)
o Horari en què es fan les intervencions (la millor d'elles):
Nocturn (de 22:00 a 6:00) en dependències de l’operador (2 punts)
Nocturn (de 22:00 a 6:00) en dependències pròpies dins de la Regió
Metropolitana de Barcelona. (1,5 punts)
Diürn (de 6.00 a 20.00) a les dependències de l’operador (0,5 punts)
o Lloc on es fan les intervencions (la millor d'elles):
Dependències de l’operador (2 punts)
Dependències de l’operador dins de la regió metropolitana de
Barcelona (1 punt)
o Disponibilitat 24/365 (1 punt)
o Temps des de la comunicació de la incidència fins a inici de la intervenció (la
millor d'elles).

Menys de 2 hores (1 punt)
Entre 2 i 4 hores (0,75 punts)
Entre 4 i 8 hores (0,5 punts)
- Recanvis en període de garantia (màxim 2 punts):
o Estoc disponible per lliurar en menys de 6 hores (2 punt)
o Estoc disponible per lliurar en menys de 12 hores (1,5 punt)
o Estoc disponible per lliurar en menys de 24 hores (1 punt)
En cas de no disposar d'alguns dels paràmetres anteriorment descrits, tenint voluntat
expressa d’assolir-los en cas de ser adjudicataris, caldrà presentar en l'oferta carta de
compromís expressa al respecte. Si arribat el moment del lliurament dels vehicles s’incomplís
qualsevol d'aquests compromisos, s'aplicaran les penalitzacions previstes en el capítol
corresponent.

Licitador

Plantilla

Solaris Bus Iberica S.L.U.
MAN Truck & Bus Iberia
S.A.U.
Irizar Scoop
Ebusco, BV
EvoBus Ibérica, S.A.U.

+20
empleats
+20
empleats
+20
empleats
+20
empleats
+20
empleats

Horari
intervencions
Nocturn
operador
Nocturn
operador
Nocturn
operador
Nocturn
operador
Diurn

Lloc
Disp.
Temps
Recanvis
Punts
intervencions 24/365 comunicació garantia
Dependències
Si
-2 hores
- 6 hores
9
TMB
Dependències
Si
-2 hores
- 6 hores
9
TMB
Dependències
Si
-2 hores
- 6 hores
9
TMB
Dependències
Si
-2 hores
- 6 hores
9
TMB
Dependències
Si
Entre 2 y 4 - 6 hores 7,25
TMB

3. Classificació

1
2
3
4

Licitador

2.1

Solaris Bus Iberica S.L.U.
MAN Truck & Bus Iberia S.A.U.
Irizar Scoop
Ebusco, BV
EvoBus Ibérica, S.A.U.

28,50
28,50
28,54
30,00
28,68

2.5

TOTAL

3,48 0 8,12
9
4,68 10 5,95
9
4,89 10 15
9
5 10 11,65 9
4,40 0
0
7,25

49,11
58,13
67,42
65,65
40,33

2.2 2.3

2.4

Licitador

Sobre 2

Sobre 3

TOTAL

Irizar Scoop
Ebusco, BV
MAN Truck & Bus Iberia S.A.U.
Solaris Bus Iberica S.L.U.
EvoBus Ibérica, S.A.U.

25,43
23,80
25,83
25,97
24,73

67,42
65,65
58,13
49,11
40,33

92,85
89,45
83,96
75,08
65,06

4. Anàlisi d’ofertes anormalment baixes
S’analitza per determinat si existeix oferta anormalment baixa segons els plecs de la licitació i
segons l’art. 85, Reial Decret 1098/2001:

Licitador
Solaris Bus Iberica S.L.U.
MAN Truck & Bus Iberia S.A.U.
Irizar Scoop
Ebusco, BV
EvoBus Ibérica, S.A.U.

Import unitari
sense IVA
799.900,00 €
800.000,00 €
799.000,00 €
760.000,00 €
795.000,00 €

Mitjana aritmètica

Desv.
1%
1%
1%
-4%

793.610,00 €

Desv.: desviació respecte a la mitjana aritmètica
Aplicant el punt 4, es comprova que les ofertes no són anormalment baixes.

Es proposa:
- Acceptar les propostes avaluables mitjançant fórmules i classificar-les amb la puntuació
de l’apartat 3.
- Adjudicar la licitació 14945215 a la proposta presentada per l’empresa Irizar Scoop en
base a la puntuació dels sobres 2 i 3 per un import unitari de 799.000,00 € .
11 de juliol de 2022

Mario Canet Sabaté
Responsable de Nous
Desenvolupaments

Beatriz Castro González
Responsable d’Unitat d’Aprovisionaments de
Serveis i Subministraments

