L’Arboç, a 29 de gener de 2019

AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ
(TARRAGONA)

Expedient: 3157/2018
DOCUMENT D’ACLARIMENTS A LES QÜESTIONS PLANTEJADES PER
DIFERENTS EMPRESES INTERESSADES PER 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.

Algunes de les qüestions plantejades es detallen a continuació:

1.

Quadres de comandament abast del procediment

Per aquest procediment, els quadres de comandament abast seran 11. Son els següents
del inventari: CM01, CM02, CM03, CM04, CM05, CM06, CM07, CM08, CM10,
CM12 i CM13
2.

Legalització dels quadres de comandament

La legalització dels quadres que son abast del present procediment serà per compte de
l’adjudicatari. En cas que es detectin deficiències als quadres que hagin de ser
esmenades per poder obtenir l’OCA favorablement serà per compte del l’adjudicatari
aquestes esmenes a excepció que aquestes provinguin de deficiències d’equips fora de
l’abast del procediment.
3.

Temperatura de color de les lluminàries

La temperatura de les lluminàries serà a 3000K.
4.

Criteris de valoració subjectius

Respecte com es valorarà la part subjectiva, s’indica:
• 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)
o Proposta del producte (fins a 7 punts). Es valorarà les característiques
tècniques i elèctriques dels equips oferts així com la possible integració dels
equips dels equips existents al municipi. Es valorarà tenint en compte la
precisió, qualitat i nivell de detall.
o Estudi sobre els consums energètics (fins 1 punt), tant de la situació actual com
de la situació posterior a emprendre les actuacions. Per això, es tindrà en
compte els següents paràmetres de càlculs:
- Hores de funcionament actual: 4.300 hores
- Consum d’equips auxiliars en llums de descàrrega: 15%
Es valorarà tenint en compte la precisió, qualitat i nivell de detall dels estalvis
energètics proposats.
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o Programa d’obres (fins 1 punt). A efectes d’atorgar la puntuació es valorarà:
 La coherència de la proposta i claredat i precisió del programa, en
particular el grau de detall dels recurs 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.
o Pla de gestió de residus (fins 1 punt). Se valorarà atenent a la precisió, claredat
i detall del Pla.
• Estudi luminotècnic (fins 3 punts), en base a la solució proposta i la classificació de
les vies d’acord al Reglament d’Eficiència Energètica a Instal·lacions d’Enllumenat
Exterior (Real Decret 1890/2008). Es valorarà tenint en compte la precisió, qualitat
i nivell de detall, les potencies utilitzades i els resultats lumínics, tant per
homogeneïtat com per punts crítics.
Respecte la precisió i nivell de detall de cadascun dels apartats, es valorarà de 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, innovadores i 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 proposin mesures detallades i innovadores. (60% dels
punts de l’apartat).
 Regular: quan es limiti a un breu plantejament amb escac detall. (30% dels
punts de l’apartat).
 Insuficient: quan sigui incompleta 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)

