JUSTIFICACIÓ OFERTA ANORMALMENT BAIXA EXP 14887040 LOT 2

1.

Objecte

El present informe proporciona una valoració objectiva respecte a la justificació d’oferta
anormalment baixa presentada per el licitant ELECNOR del expedient 14887040 a petició de
TMB. Aquest informe fa referencia al Lot 2.

2.

Anàlisi

Tot seguit es presenta un anàlisi de la justificació presentada per el licitador en relació a
l’oferta anormalment baixa:
a. S’identifica una discrepància molt significativa entre el número d’hores de manteniment
preventiu previstes per als carregadors del CON Horta i els carregadors del CON Triangle.
La proposta efectuada considera dedicar moltes menys hores de manteniment preventiu
(prop del 60%) als carregadors del CON Triangle en comparació amb els carregadors del
CON Horta. Aspecte significatiu considerant que el CON Triangle disposarà d’un número
superior de carregadors a mantenir (28 carregadors CON Horta vs 30 carregadors CON
Triangle). D’acord amb aquests números, el rati d’hores de manteniment preventiu per
carregador i CON és:
Carregador CON Horta: 8 hores anuals/carregador
Carregador CON Triangle: 3 hores anuals/carregador

En el cas del CON Triangle, TMB no considera factible proporcionar una correcta prestació
del servei de manteniment preventiu dels 30 carregadors amb una dedicació anual de 3
hores per carregador. Aquesta afirmació es sustenta en els següents punts:
Experiència adquirida per part de TMB derivada de l’execució de les activitats de
manteniment preventiu al conjunt de carregadors actualment en operació.
Llistat d’activitats de manteniment preventiu inclòs al Apartat 7.1 “Cuadro resumen
Mantenimiento Preventivo” de la NT-A028-004 “Especificación Técnica
Mantenimiento Cargadores Eléctricos para Autobuses en los centros de TB”) on es
defineixen per a cada carregador les següents activitats:
L: Cada 5 anys
A: Anual
BA: Bianual
CUADROS DISTRIBUCIÓN / CARGADOR
Inspección visual
Tareas a realizar
Comprobar estado técnico de la base y montaje.
Comprobar estado del armario, sin corrosión, ni agua dentro, pintura
correcta, golpes, etc…
Comprobar cerraduras.
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Comprobar gomas.
Comprobación del estado de los cables.
Comprobar placa de características.
Comprobar el esquema eléctrico y que no haya divergencias con la realidad.
Comprobar que todos los componentes están correctamente conectados.
Comprobar estado de los ventiladores y limpiar o cambiar filtros si
necesario.
Comprobar todos los elementos electromecánicos.
Comprobar estado de tornillería y arandelas y validar el apriete.
Limpieza
Tareas a realizar
Limpieza filtros.
Sustitución filtros
Limpieza interna
Equipos eléctricos
Tareas a realizar
Comprobar presencia y calidad de todas las conexiones, comprobar
continuidad de los conductores
Comprobar aislamiento de los cables.
Comprobar terminales de conexión al equipo, sin desgarros en los cables.
Comprobar tensiones en los sockets de servicio.
Comprobar el botón de emergencia.
Comprobar el sensor de puerta abierta.
Comprobar los diferentes interruptores diferenciales.
Comprobar el MCB y fusibles.
Termografía sin puntos calientes.
Sistemas de control
Tareas a realizar
Comprobar funcionamiento de la pantalla en intouch.si disponible.
Comprobar conexión Ethernet.
Comprobar funcionamiento del control.
Comprobar funcionamiento de SAI.
Comprobar correcto funcionamiento de analizador de redes AC.
Comprobar correcto funcionamiento de analizador de redes DC.
Comprobar conexión 3G/4G en EREA’s donde la conexión sea inalámbrica.
Comprobación semáforos de los cargadores y sistema de adquisición de datos
del PLC.
Sistema Contra incendios (*Trimestral si procede)
Tareas a realizar
Verificar funcionamiento sistema contra incendios. (*)
Comprobar activación alarma. (*)

Medidas
Tareas a realizar
Comprobar resistencia de aislamiento en el circuito de entrada. Test de
tensión de 500 VDC y medir resistencia de aislamiento > 1MOhm.
Comprobar resistencia de aislamiento en el circuito de salida. Test de
tensión de 1000 VDC y medir resistencia de aislamiento > 1MOhm.
Medida de tensión 3x400 VAC.
Medida de tensión de salida 500-750 VDC.
Medida de la tensión de control.
Corriente en el momento de saltar la protección de RCD.
Comprobar la medida de aislamiento del analizador de aislamiento.
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Funcionales
Tareas a realizar
Prueba de carga normal.
Probar botón de stop.
Prueba de carga con parada por parte del autobús.
Prueba del botón de emergencia.

CAMPANA
Inspección visual
Tareas a realizar
Comprobar estado de la campana.
Comprobar estado de tornillería y arandelas y validar el apriete contactos,
como soporte.
Limpieza
Tareas a realizar
Limpieza con producto no conductivo.
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b. L’oferta presentada per a efectuar el manteniment preventiu dels carregadors al CON
Triangle és incoherent. Això s’argumenta pel fet que:
o

A la pàgina 11 de l’informe justificatiu d’ELECNOR s’indica “Per a la cotxera de
triangle, es subcontractarà al fabricant la realització del manteniment
preventiu” però l’oferta estableix la prestació d’un servei que res té a veure amb
el manteniment preventiu sol·licitat, el qual requereix d’un equip tècnic present
a les instal·lacions del CON Triangle.
En concret, a l’oferta s’identifiquen els següents conceptes:
Servei d’assistència remota 12x7x365 dies l’any
Formació

Aquests conceptes no fan referencia en cap cas a les activitats reflectides a l’apartat 7
“Mantenimiento Preventivo” del document adjunt al plec de licitació NT-A028-004
“Especificación Técnica Mantenimiento Cargadores Eléctricos para autobusos en los
centros de TB”, segons llistat annexat en punt anterior.
En tot cas, el concepte “Servei d’assistència remota 12x7x365 dies l’any” formaria part
de les activitats a desenvolupar pel futur mantenidor dintre del conjunt d’activitats de
manteniment correctiu (SLA1), tal com s’especifica al apartat 8.3.a) de la NT-A028-004
“Especificación Técnica Mantenimiento Cargadores Eléctricos para autobusos en los
centros de TB”.
“a. Primer Nivel de Servicio (SLA1). Unidad de soporte y monitorización e intervención en
remoto.
Las estaciones de recarga estarán conectadas permanentemente, tanto al sistema de
gestión de la infraestructura de recarga para autobuses eléctricos de TB, como al sistema
de gestión del propio fabricante de los cargadores.
El mantenedor realizará el primer nivel de servicio a través de estos sistemas a los que
tendrá acceso, dando servicio 12x7x365 días al año, estableciéndose el horario entre las
19:00h a las 7:00h.
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El tiempo de respuesta para el soporte de primer nivel es de 30 minutos. Dentro de este
tiempo estará incluido la asistencia necesaria y las actuaciones de diagnóstico y
remotas.”

A més, aquesta explicació es contradiu amb la indicada en el punt anterior on s’especifica
que per el manteniment preventiu de Triangle es dediquen 90 hores anuals.

c. ELECNOR justifica la reducció econòmica en la prestació del servei de monitorització
sol·licitat en el SLA1 amb el fet que:
Disposa d’un equip de monitorització 24x7 treballant en un altre projecte.
Es proposa que aquest equip addicionalment treballi en el servei de monitorització en
els següents trams horaris:
o Dilluns a Divendres de 00h a 07h
o Cap de Setmana i Festius de 19h a 7h
El cost durant els trams de solapament no seran comptabilitzades al servei de
monitorització.
Les sinergies plantejades entre projectes interns provoquen que ELECNOR no facturà a
TMB el 60% de les hores requerides per a la prestació del servei.
D’acord a lo exposat per ELECNOR, es considera que el plantejament proposat no pot ser
acceptat degut a les següents justificacions:
El personal assignat al servei de monitorització ha de garantir un temps de resposta
màxim de 30 minuts, d’acord al nivell SLA 1 indicat en el plec. El temps de resposta
màxim no sols contempla la identificació de la incidència, sinó l’execució de proves
de verificació / interpretació de la incidència, coordinació amb la resta de l’equip de
manteniment i de TMB i si es pot, accions correctives (com per exemple un RESET
remot).
Donada la complexitat tècnica dels sistemes de carregadors i les activitats a realitzar,
considerem que per a la correcta prestació del servei es requereix personal dedicat
en exclusivitat al servei.
Es desconeix si el perfil i capacitats tècniques dels tècnics assignats al contracte
existent al qual es proposa generar una vinculació és adient per a garantir la correcta
prestació del servei, especialment pel fet que es tracta de tipologies de projectes
molt diferents (edificació vs infraestructura de recàrrega elèctrica).
Existeix un gran risc econòmic associat a la elevada dependència d’ELECNOR sobre un
projecte totalment aliè. No és acceptable que el 60% del cost del servei de
monitorització SLA1 depengui de la viabilitat econòmica d’un projecte totalment
desconegut per part de TMB.
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3.

Conclusions

En base a la justificació presentada als punts A, B i C de l’apartat 2, es considera no
acceptable la justificació d’oferta anormalment baixa presentada per la empresa ELECNOR.
La justificació presentada és incompleta i incoherent.
Aquestes conclusions es fonamenten en el fet que no es pot admetre una proposta tècnica i
econòmica on:
Es proposa realitzar el manteniment preventiu de part de la infraestructura de
carregadors amb un número insuficient de recursos, aspecte que posa en perill el
correcte funcionament dels equips a mantenir.
S’identifiquen incoherències entre els preus presentats a l’oferta econòmica i les
justificacions associades.
La factibilitat econòmica del projecte ve en gran mesura condicionada a la
continuïtat de projectes totalment aliens a TMB.
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