Àrea d’Espai Públic

En Ramon Borda Pijuan, Cap del Departament de Serveis Públics de l’Àrea d’Espai Públic, i en Rafael
López Romera, Cap de la Unitat d’Enllumenat del Departament de Serveis Públics, emeten el següent:

INFORME I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PER LA GESTIÓ ENERGÈTICA
I EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC, INSTAL·LACIONS
SEMAFÒRIQUES I EL SEU SISTEMA DE TELEGESTIÓ, DELS APARELLS ELEVADORS I
PLATAFORMES DELS EDIFICIS MUNICIPALS I SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ,
SENSE OPCIÓ A COMPRA, DE L’ENLLUMENAT DE NADAL DE LA CIUTAT DE
VILADECANS.
1. Antecedents i motivació de la necessitat
Atès que l'actual contracte administratiu de serveis consistent en: “la gestió energètica, i el manteniment
i conservació de l’enllumenat públic, instal·lacions semafòriques i el seu sistema de telegestió, dels
aparells elevadors i plataformes elevadores dels edificis municipals i subministrament i instal·lació,
sense opció a compra, de l’enllumenat de Nadal de la ciutat de Viladecans”,
(AEP/AA/EiA/Contractació/2014/41) finalitzarà la seva vigència el dia 31 de desembre de 2021, .
La Instrucció de la Intervenció General núm. 1 de data 8 de juny de 2017, i la Instrucció 1/2018, de
Contractació Pública de data 19 de març de 2018, que estableix que: “En qualsevol cas, es tramitaran
mitjançant procediment obert aquells contractes que es repeteixin de forma periòdica i que la seva quantia
acumulada en un període d’un any sigui igual o superior a 3.000,00 Euros, l’IVA no inclòs. ”
Atesa la necessitat dels serveis consistents en serveis de la gestió energètica, i el manteniment i
conservació de l’enllumenat públic, instal·lacions semafòriques i el seu sistema de telegestió, dels
aparells elevadors i plataformes elevadores dels edificis municipals i subministrament i instal·lació,
sense opció a compra, de l’enllumenat de Nadal de la ciutat de Viladecans, per la temporada 20222026 prorrogables a la temporada 2026-2027.
Atès que és obligatori segons estipula el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a la Instrucció de baixa
tensió BT-05 Verificacions i inspeccions, la subscripció d’un contracte de manteniment per a l’enllumenat
exterior. Per altra banda al Reglament d’aparells d’elevació i manutenció també estableix la necessitat de
disposar un contracte de manteniment pels ascensors.
Atesa la necessitat de donar continuïtat al programa de manteniment dels ascensors i de l’enllumenat
exterior, no només per donar conformitat a la obligació legal establerta en l’apartat anterior a aquest si no
per, a més a més, poder mantenir el nivell tècnic de les instal·lacions anteriorment referenciades, prevenint
així possibles avaries i assegurar un millor estat de conservació d’aquestes.
Atesa la insuficiència dels mitjans personals i materials amb que compta l’Ajuntament de Viladecans per
cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb el contracte, com a conseqüència de la impossibilitat
de destinar total o parcialment el personal que actualment presta serveis a la corporació, així com la
impossibilitat de contractar nou personal a la plantilla municipal per limitacions pressupostàries.
Atès el plec de prescripcions tècniques que haurà de regir la present contractació, que s’adjunta al present
informe.
2. Objecte del contracte i justificació de la no divisió en lots
Atès que l’objecte del contracte es la realització dels serveis de la gestió energètica i el manteniment i
conservació de l’enllumenat públic, instal·lacions semafòriques i el seu sistema de telegestió, dels
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aparells elevadors i plataformes elevadores dels edificis municipals i subministrament i instal·lació,
sense opció a compra, de l’enllumenat de Nadal de la ciutat de Viladecans, mitjançant el foment de
la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, de conformitat amb
l’establert al plec de prescripcions tècniques que s’adjunta al present informe.
L’objecte del contracte es concreta en els següents apartats:
SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC I LA SEVA
TELEGESTIÓ (SMEP)(P1):
Comprèn les operacions corresponents al manteniment normatiu de les instal·lacions d’enllumenat públic
i la seva telegestió, així com les de conservació preventiva mitjançant operacions massives programades
per mantenir les instal·lacions d’enllumenat públic i sistema de telegestió dins un adequat nivell de
funcionament, controlant els seus elements i reduint així al mínim les avaries i les operacions no
programades.
Dins d'aquesta prestació cal dur a terme una sèrie de controls, tant en hores nocturnes com diürnes, amb
l’objectiu de localitzar avaries o incorreccions per procedir després a la seva reparació o planificació i
tractant, al mateix temps, de prevenir-les mitjançant la comprovació periòdica de tots els elements que les
composen.
-

Servei de gestió tècnica i de mesura i verificació del rendiment energètic (SMV):
L’empresa Contractista haurà de garantir anualment el consum objectiu, assegurant el
funcionament i la utilització normal de la instal·lació, donant suport en la gestió de totes les
pòlisses d’abonament necessàries, corregint les possibles desviacions, recàrrecs i altres. Per
això efectuarà la gestió tècnica i energètica així com les actuacions necessàries per a la
mesura del rendiment de les instal·lacions, seguint un Pla de Mesura i Verificació

SERVEI DE MANTENIMENT DE SEMÀFORS I LA SEVA TELEGESTIÓ (SMS) (P1)
Comprèn totes les tasques associades al manteniment de les instal·lacions semafòriques de Viladecans i
el seu sistema de telegestió.
SERVEI DE L'ENLLUMENAT DE NADAL (SEN) (P1)
S'inclou en aquest servei el subministrament (mitjançant arrendament sense opció de compra), la
instal·lació, el manteniment i la retirada de les llums decoratives de les festes de Nadal i Reis.
SERVEI DE MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS I PLATAFORMES (SMA) (P1)
Comprèn el manteniment dels aparells elevadors i plataformes, d’acord amb els controls reglamentaris,
garantint el seu bon funcionament.
Es vetllarà especialment pel compliment del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, la Llei 6/2001,
de Protecció per al Medi Nocturn (Llei de Contaminació Lumínica) i el RD 1890/2008, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, així com el
Reglament d’Aparells Elevadors.
TREBALLS COMPLEMENTARIS (TC) (P2):
Aquestes feines corresponen a operacions de renovació de la xarxa, nous punts de llum, trasllats de punts
de llum, instal·lacions provisionals, instal·lacions per a festes i activitats diverses, reparació d’avaries
produïdes per actes vandàlics, col·lisions de vehicles o obres a la via pública, adequacions de les
instal·lacions a normativa, reparació/renovació d’elements del sistema de telegestió, etc., que realitzarà el
contractista a petició de l’Ajuntament, o per proposta del propi contractista, prèvia aprovació per part dels
STM del pressupost dels treballs elaborat a partir dels preus unitaris ofertats pel contractista.
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INVERSIONS (P3)
•

SERVEI D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, que inclou:
⋅ Servei d’actuacions de conservació de l’energia: Comprèn la incorporació i/o
actualització de les instal·lacions energètiques amb actuacions de millora dels
equips i les instal·lacions existents d'enllumenat públic al començar l’execució del
contracte, i d’aquells altres que consideri convenient incorporar o actualitzar perquè
serveixin per fomentar l’estalvi energètic i l’eficiència energètica.
-

-

•

Inversions inicials de millora de l’eficiència que comprenen:
La substitució inicial de làmpades, equips i llumeneres per la millora de
l’eficiència i estalvi energètic (AIEE)
Actuacions addicionals (AA): A fi de perfeccionar el contracte es podran
proposar, durant tota la seva durada, inversions econòmiques addicionals
degudament detallades per millorar l’estalvi energètic

NOVA INSTAL·LACIÓ DE BÀCULS I COLUMNES (ABL)

De conformitat amb l’article 99.3. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), no es considera adient la seva divisió en lots ja que la realització independent de la prestació
compresa en l’objecte del contracte pot dificultar l’execució correcta des del punt de vista tècnic. Els punts
a destacar per evitar la contractació per lots són els següents:
-

Cal tenir en compte que és primordial els sistema de gestió unificada: la coordinació de més d’un
responsable, com correspondria a cada lot, complicaria el funcionament per part de l’Ajuntament a
l’hora de coordinar la gestió, execució i seguiment del contracte, resultant en conseqüència més
eficient la no divisió en lots del contracte.

-

El contracte, tot i ser d’un volum econòmic important, implica la incorporació de poc personal, però
altament qualificat, pel que proporcionalment, la repartició per lots comportaria la poc interessant
disgregació del personal.

-

A l’Ajuntament l’interessa disposar d’una unitat de gestió centralitzada d’eficiència energètica. Això
s’aconsegueix evitant la separació per lots del contracte.

Els codis CPV són els següents:
71314300-5 (Serveis de consultoria en rendiment energètic)
50232000-0 (Serveis de manteniment d’instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors)
50750000-7 (Serveis de manteniment d’ascensors)
45316212-4 (Instal·lació de semàfors)
34991000-0 (Llums per a il·luminació exterior)
45310000-3 (Obres d’instal·lacions elèctriques)
45200000-9 (Obres d’enginyeria civil)
L’objecte del contracte inclou serveis, subministraments i obres, essent la prestació principal i la que té
més importància des del punt de vista econòmic la part del servei.
3. Vigència i modificació del contracte
Atès que la vigència del contracte s’ha d’establir per un període de 4 anys, amb la possibilitat de prorrogarlo per un any més, sense que la vigència total del contracte, incloses les pròrrogues pugui excedir de 5
anys (4 anys +1 any).
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Modificacions del contracte:
El contracte podrà ser modificat per raons d’interès públic i per les causes establertes a la present clàusula.
Les ampliacions de l’objecte del contracte vindran determinades per les següents circumstàncies:
⋅
Actualitzacions d’inventari
⋅
Incorporacions de nous sectors urbans
⋅
Incorporacions de nous carrers, zones o espais públics
⋅
Modificacions/reparacions de les instal·lacions existents incloses al plec.
⋅
Realització de prestacions d’actuacions addicionals d’estalvi d’energia.
⋅
Necessitat de realitzar més treballs complementaris dels previstos al plec tècnic.
Les REDUCCIONS del preu o de les prestacions objecte del contracte vindran determinades per:
⋅
Aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària.
⋅
Reducció o supressió d’elements o instal·lacions a mantenir.
⋅
Reducció o supressió de l’àmbit competencial municipal.
⋅
Canvi de les freqüències o dels sistemes organitzatius, així com dels estàndards de manteniment.
⋅
El servei de manteniment dels ascensors es podrà veure reduït o suprimit en el cas que
l'Ajuntament consideri oportú incorporar el seu manteniment en el contracte de gestió energètica
o manteniment de l'edifici en el que es trobin ubicats.
⋅
Servei de mesura i verificació: si l’Ajuntament mitjançant el seu contracte general de
telecomunicacions obté un millor preu en els preus unitaris de les comunicacions, podrà assumir
aquesta prestació de manera total o parcial. A més a mesura que s’implanti la fibra òptica en el
municipi, s’aniran connectant els quadres a aquest canal de comunicació i deixarà de pagar-se el
corresponent preu.
⋅
Actualitzacions d’inventari.
Les modificacions no podran superar el 20% del preu del contracte (incloses les pròrrogues).
4. Valor estimat del contracte (VEC) i pressupost base de licitació
4.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC): El valor estimat del contracte, exclòs l’IVA, és de
4.142.975,21€ desglossat en:
⋅
⋅
⋅
⋅

Import del contracte manteniment 4 anys (IVA exclòs).............................. 2.497.520,66 €
Import del contracte inversions inicials (IVA exclòs) ..................................... 330.578,51 €
Estimació valor màxim pròrroga (IVA exclòs) ............................................... 624.380,17 €
Import eventual modificació del contracte + inversions (20 %)(IVA exclòs) . 690.495,87 €

4.2. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: El pressupost màxim de licitació corresponent als 4 anys de vigència
del contracte és de 3.422.000,00 € (inclosos l’IVA, el benefici industrial i les despeses generals), d’acord
amb el següent detall:
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CODI

Preu anual
(sense IVA)

DESCRIPCIÓ

SMV

Gestió
energètica
comandament

SMV
SMV

quadres

de

IVA anual
(21%)

Preu anual
(IVA inclòs)

Preu total contracte
(4 anys)
amb IVA

17.314,30 €

3.636,00 €

20.950,30 €

83.801,21 €

Comunicacions GPRS

14.128,27 €

2.966,94 €

17.095,20 €

68.380,81 €

TOTAL Servei de Gestió tècnica i de
Mesura i Verificació del rendiment
energètic

31.442,56 €

6.602,94 €

38.045,50 €

152.182,01 €

Servei de Manteniment de les instal·lacions
P1 SMEP d’Enllumenat Públic

336.338,22 €

70.631,03 €

406.969,25 €

1.627.877,01 €

Servei de Manteniment de Semàfors

19.790,87 €

4.156,08 €

23.946,95 €

95.787,80 €

SEN

Servei de l'Enllumenat de Nadal

63.797,07 €

13.397,39 €

77.194,46 €

308.777,84 €

SMA

Servei de Manteniment dels Aparells
elevadors i plataformes

18.465,98 €

3.877,86 €

22.343,84 €

89.375,34 €

TOTAL TREBALLS MANTENIMENT

438.392,15 €

92.062,35 €

530.454,50 €

2.121.817,99 €

Treballs Complementaris

154.545,45 €

32.454,55 €

187.000,00 €

748.000,00 €

TOTAL

624.380,17 €

131.119,83 €

755.500,00 €

3.022.000,00 €

TC

P1+P2

P2

SMS

INVERSIONS INICIALS

P3

CODI

DESCRIPCIÓ

AIEE

Inversió inicial Eficiència energètica: substitució
inicial de 1134 punts d’enllumenat públic

ARBL Inversió Renovació Bàculs Lluminàries
TOTAL INVERSIONS INICIALS

Inversió inicial
(sense IVA)

IVA
(21%)

Inversió inicial
(IVA inclòs)

289.256,20 €

60.743,80 €

350.000,00 €

41.322,31 €

8.677,69 €

50.000,00 €

330.578,51 €

69.421,49 €

400.000,00 €

PRESSUPOST DE LICITACIÓ
Preu
(Sense IVA)
Treballs de manteniment + Inversions inicials (P1+P3)
Treballs complementaris (P2)
Pressupost de licitació 4 anys de vigència de contracte

IVA
(21%)

Preu
(Amb IVA)

2.209.917,36 € 464.082,64 €

2.674.000,00 €

618.181,82 € 129.818,18 €

748.000,00 €

2.828.099,17 € 593.900,83 €

3.422.000,00 €

L’import del pressupost de licitació té caràcter de màxim i les ofertes presentades pels licitadors
no podran superar aquest import en cap cas. La presentació d’ofertes que superin aquests imports
seran desestimades automàticament.
Atès que el pressupost base de licitació del contracte per un any d’execució, sense tenir en compte els
treballs complementaris ni les inversions inicials és per un import de 568.500,00 € (inclòs l’IVA, despeses
generals i benefici industrial), d’acord amb el següent detall:
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Import anual
(IVA exclòs)
1

a) Costos directes

Costos salarials (salari brut, despeses seguretat social a càrrec de l’empresa, etc)

164.684,29 €

* Codi i Conveni laboral sectorial d’aplicació: 0800765011993 (Conveni col·lectiu de treball del sector del
metall de la província de Barcelona).
-Desagregació per categoria professional:
Grup 2 Enginyer tècnic

21.364,77 €

Grup 3 Encarregat

28.156,58 €

Grup 4 Oficial 1ª

54.104,73 €

Grup 4 Administratiu

8.927,28 €

Grup 5 Oficial 2ª

52.130,94 €

No es té en compte la desagregació de gènere, ja que en el moment de redactar el present detall de costos
no es coneix si el personal destinat al contracte seran homes o dones, així com la inexistència de
diferències salarials per raó de gènere en el conveni col·lectiu d'aplicació.
Altres despeses directes per a l’execució del contracte.

258.590,22 €
Vehicles (mitjans)

39.220,08 €

Local + eines+ varis

44.424,04 €

Material necessari Correctiu (làmpades, equips…)

41.885,52 €

Festes municipals

8.250,18 €

Lloguer de material Nadal

44.424,04 €

Treballs Manteniment Ascensors

19.038,87 €

Material necessari Preventiu (làmpades, equips…)

38.077,75 €

Pintat de suports

6.610,72 €

Inspeccions EIC EP

3.966,43 €

Targetes Vodafone TELEGESTIÓ QM

12.692,58 €

TOTAL COSTOS DIRECTES

423.274,51 €

(1) Són costos directes aquells que s’associen al producte o servei de forma clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment,
com per exemple: matèries primeres, mà d’obra directa, etc.

b) Costos indirectes2

Import anual
(IVA exclòs)

Altres despeses eventuals calculades per a la seva determinació. (5%).

21.163,73 €

Benefici industrial (6%)

25.396,47 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES

46.560,20 €

(2) Són costos indirectes aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, servei o centre de cost, com per
exemple la mà d’obra indirecta, els costos de producció, els costos comercials, d’administració i financers.

TOTAL COST DIRECTE + INDIRECTE abans IVA

469.834,71 €

IVA corresponent 21%

98.665,29 €

TOTAL IMPORT CONTRACTE

568.500,00 €
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CODI

Preu anual
(sense IVA)

DESCRIPCIÓ

IVA anual
(21%)

Preu anual
(IVA inclòs)

SMV

Gestió energètica quadres de comandament

17.314,30 €

3.636,00 €

20.950,30 €

SMV

Comunicacions GPRS

14.128,27 €

2.966,94 €

17.095,20 €

SMV

TOTAL Servei de Gestió tècnica i de Mesura i Verificació
del rendiment energètic

31.442,56 €

6.602,94 €

38.045,50 €

Servei de Manteniment de les instal·lacions d’Enllumenat
P1 SMEP Públic

336.338,22 €

70.631,03 €

406.969,25 €

P1+P2

P2

SMS

Servei de Manteniment de Semàfors

19.790,87 €

4.156,08 €

23.946,95 €

SEN

Servei de l'Enllumenat de Nadal

63.797,07 €

13.397,39 €

77.194,46 €

SMA

Servei de Manteniment dels Aparells elevadors i plataformes

18.465,98 €

3.877,86 €

22.343,84 €

TOTAL TREBALLS MANTENIMENT

438.392,15 €

92.062,35 €

530.454,50 €

Treballs Complementaris

154.545,45 €

32.454,55 €

187.000,00 €

TOTAL

624.380,17 €

131.119,83 €

755.500,00 €

TC

(*) La part variable (treballs complementaris) es destinarà a fer front als treballs de reparació i modificació
de les instal·lacions, no inclosos en servei de manteniment preventiu, dependrà de les necessitats puntuals
que vagin sorgint, per aquest motiu, es tracta d’una despesa màxima que l’Ajuntament no s’obliga a exhaurir
en la seva totalitat.
La determinació del preu del contracte s’ha realitzat a un tant alçat, tenint en compte el valor de mercat dels
components de la prestació del servei objecte del contracte.

JUSTIFICACIÓ INVERSIONS
INVERSIÓ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Acció

Unitats

Preu Unitat amb IVA (€)

Total (€)

Canvi de 150W a 60W led regulable

587

325

190.775

Canvi de 100 W a 60W led regulable

85

325

27.625

Canvi de 150W a 80W led regulable

178

325

57.850

Canvi d’equips de 150 W a 70 W regulable

72

119,32

8.591,04

Canvi d’equips de 150 W a 50 W regulable

37

119,32

4.414,84

TOTAL

350.000

INVERSIÓ NOUS BÀCULS I COLUMNES
Acció

Unitats

Preu Unitat amb IVA (€)

Total (€)

Columna troncònica 9 m amb basament
Columna troncònica 9 m
Columna troncònica 8 m
Columna troncònica 7 m
Columna Spark 6 m
Columna Spark 5 m
Columna Nickolson 5 m
Columna Nickolson 4 m
Columna model Vilaone 6,5 m amb basament

8
6
6
7
6
6
6
7
7

964,99
858,58
823,28
793,87
876,22
758,58
652,69
601,13
1.242,71

7.719,91
5.151,46
4.939,69
5.557,09
5.257,34
4.551,46
3.916,16
4.207,91
8.698,97

TOTAL
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5. Termini de garantia.
La garantia constituïda inicialment per a la formalització del contracte no serà retornada fins a
transcorreguts 2 anys des de la finalització del contracte principal o de les seves eventuals pròrrogues, i
una vegada realitzat el corresponent informe de recepció.
El contractista garantirà durant tota la vigència del contracte, incloses les seves pròrrogues, el material
instal·lat així com els treballs d’instal·lació corresponent a les inversions inicials, responent de la seva
substitució sense cost per a l’ajuntament.
Les prestacions realitzades durant l’execució del contracte, no compreses en l’apartat d’inversions inicials,
tindran una garantia mínima de dos anys, i inclourà tant els materials com els treballs d’instal·lació, així
com altres elements corresponents a la prestació del contractista.
Aquesta darrera garantia es mantindrà tot i la finalització de la vigència del contracte.
6. Solvència Tècnica o Professional.
Els criteris mínims de solvència tècnica o professional que han de complir els licitadors i l’adjudicatari del
present contracte considerant que les activitats a desenvolupar requereixen una especialització i
experiència, seran les següents:
a) Haver realitzat serveis o treballs de característiques similars en els darrers tres (3) anys.
El requisit mínim serà acreditar un mínim de 3 contractes, en els darrers 3 anys, l’objecte
dels quals hagi estat el manteniment de l’enllumenat públic en municipis que disposin d’una
xarxa d’un mínim de 9.000 punts de llum, i haver portat a terme en els darrers 3 anys almenys
3 renovacions d'enllumenats públics.
b) Disposar de personal i equip professional suficient per a l’execució dels serveis objecte del
contracte, que compleixi i acrediti suficientment els següents aspectes:
Responsable tècnic de la contracta: Tècnic especialista en tasques de conservació, haurà de
ser com a mínim Enginyer Tècnic Industrial (especialitat electricitat) o comptar amb una altra
titulació habilitant equiparable, comptarà amb experiència mínima de 5 anys en aquests tipus de
tasques (manteniment en instal·lacions d’enllumenat públic) i serà el responsable del contracte.
Equip de treball:
Encarregat: amb experiència mínima de 5 anys com a encarregat de contractes de manteniment
d’enllumenat públic en municipis de 9.000 punts de llum com a mínim i amb dedicació al 100%.
Operaris: El 50% dels oficials de 1ª i 2ª destinats a la contracta han de tenir com a mínim una
titulació de FP1 o altra titulació equiparable i el 100% dels oficials de 1ª i 2ª destinats a la contracta
han de disposar d’una experiència mínima de 3 anys en manteniment d'enllumenat públic.
Caldrà acreditar documental la formació del personal en l’àmbit objecte del present contracte, amb
els certificats corresponents. Caldrà adjuntar els currículums vitae adjuntant còpia compulsada
de les principals titulacions i acreditacions d’experiències. Així mateix, caldrà aportar una relació
de l’equip de treball que s’adscriurà a l’execució del contracte indicant a/la tècnic/a nomenat/da
per a cadascuna de les posicions anteriors (responsable tècnic de la contracta, encarregat i
operaris-oficials de 1ª i 2ª
El licitador, en cas de resultar adjudicatari del contracte, no podrà substituir al responsable tècnic
de la contracta ni a cap dels membres de l’equip de treball oferts, sense la prèvia conformitat de
l’Ajuntament de Viladecans. Això inclou qualsevol substitució sigui per vacances, malaltia,
formació, etc.
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En aquest cas, per a poder acceptar la substitució del tècnic proposat, el licitador haurà d’acreditar
que la persona substituta compta amb l’experiència i titulació requerida a la licitació pel seu perfil
professional.
c) Sistemes de control de qualitat:
⋅
Certificat en gestió de la qualitat ISO9001 o equivalent.
⋅
Certificat en gestió mediambiental ISO14001 o equivalent.
⋅
Certificat en sistemes de gestió energètica ISO 50001 o equivalent.
d) La justificació de la solvència econòmica, financera, tècnica o professional es podrà acreditar amb
la classificació del contractista, d’acord amb els articles 65 i concordants del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la LCSP.
De conformitat amb allò establert als articles 37 i 38 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
es requeriran als licitadors l’obtenció i acreditació de la corresponent classificació.
GRUP
P

SUBGRUP
1 (manteniment i reparació
d’equips i instal·lacions elèctriques
i electròniques)

CATEGORIA
4

7. Criteris d’adjudicació i d’avaluació de les ofertes
Els criteris a tenir en compte a la hora de valorar les propostes i determinar quina és l’oferta que ofereix
una millor relació qualitat-preu són, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
L’Ajuntament basarà el criteri per l’elecció del contractista en els següents punts:

Criteris d’aplicació automàtica
1

Millora del pressupost de licitació. (fins a un màxim de 27 punts).

1.1 Millora pressupost de licitació corresponent a P1. (fins a 24 punts)
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació corresponent a P1.
Valoració ofertes:
Els licitadors hauran d’oferir un percentatge de baixa lineal sobre els preus unitaris establerts al punt 4
d’aquest informe d’inici i amb IVA.
L’oferta que presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes seran valorades de
forma proporcional de conformitat amb la següent fórmula:

Punts = ((Pressupost de licitació – oferta valorada) * 24)
(Pressupost de licitació – millor oferta)
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Justificació de la fórmula seleccionada:
La selecció de la fórmula, per a la valoració de les ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat d’acord
amb un sistema lineal que reuneix els criteris de proporcionalitat necessaris per a classificar, a partir d’un
càlcul senzill, lògic i coherent, les ofertes.
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
S’estableix que aquelles ofertes que presentin una reducció superior al 15% del pressupost de licitació
incorrerà en presumpció de temeritat o anormalitat. En aquest cas, el licitador haurà de presentar un estudi
econòmic-financer específic justificatiu de l’oferta, sense perjudici que la mesa de contractació sol·liciti
informació addicional justificativa de la viabilitat de l’oferta.

1.2 Millora pressupost de licitació corresponent a P3. (fins a 3 punts)
Els licitadors indicaran en la seva oferta el percentatge de baixa lineal que s’aplicarà sobre els preus unitaris
establerts en l’apartat 4.2 d’aquest informe d’inici. (preus de cada producte IVA inclòs).
Els preus resultants porten implícits les despeses generals, benefici industrial, transport,
emmagatzematge, seguretat i salut, així com altres conceptes previstos en el corresponent plec de
clàusules administratives particulars.
Valoració ofertes:
L’oferta que presenti la baixa lineal més alta (és a dir, els preus més baixos) obtindrà la màxima puntuació
i la resta d’ofertes es puntuaran proporcionalment, d’acord amb la següent fórmula:
Punts = 3 * [ % de baixa valorat / millor % de baixa presentat]
Justificació de la fórmula seleccionada:
La selecció de la fórmula, per a la valoració de les ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat d’acord
amb un sistema lineal que reuneix els criteris de proporcionalitat necessaris per a classificar, a partir d’un
càlcul senzill, lògic i coherent, les ofertes.
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
S’estableix que aquelles ofertes que presentin una reducció superior al 15% del pressupost de licitació
incorrerà en presumpció de temeritat o anormalitat. En aquest cas, el licitador haurà de presentar un estudi
econòmic-financer específic justificatiu de l’oferta, sense perjudici que la mesa de contractació sol·liciti
informació addicional justificativa de la viabilitat de l’oferta.

2 Millores anuals en dotació econòmica i Servei unitari de suport d’actes al carrer. Rebaixa de
preus unitaris (fins a 9 punts)
2.1 Servei unitari de suport tècnic als actes puntuals al carrer. (fins a 2 punts)
Les empreses oferiran sense cost per l’Ajuntament un servei unitari de suport tècnic als actes puntuals al
carrer o per treballs complementaris que es desenvolupin al municipi establint un mínim de 6 actes anuals
i un màxim de 30 actes anuals.
El suport consisteix en el descrit a continuació:
•

Tres hores de servei pel muntatge de l’acte/treball complementari

•

Dues hores de servei pel desmuntatge de l’acte/treball complementari

•

Tres hores de servei de suport de l’acte/treball complementari
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Assignant a les hores de servei el preu establert per una parella d’operaris (un oficial de primera i un oficial
de segona) indicat al punt 4.2 Pressupost de licitació d’aquest document, sense incloure material.
La valoració es realitzarà seguint la següent taula
Quantitat Actes / Treballs Complementaris
6
Fins a 12
Fins a 18
Fins a 24
Fins a 30

Puntuació
0,4
0,8
1,2
1,6
2

2.2 Percentatges únics de rebaixa respecte de preus unitaris corresponents a P2. (Fins a 7 punts)
2.2.1. Percentatge únic de rebaixa de preus unitaris de feines, tasques i hores de treball durant tota
la contracta incloent la pròrroga. (Fins a 4 punts)
Els licitadors indicaran en la seva oferta el percentatge de baixa lineal que s’aplicarà sobre els preus unitaris
establerts en l’Annex 10 del Plec de Prescripcions Tècniques. (preus de cada producte IVA exclòs).
Els preus resultants porten implícits les despeses generals, benefici industrial, transport,
emmagatzematge, seguretat i salut, així com altres conceptes previstos en el corresponent plec de
clàusules administratives particulars.
Valoració ofertes:
L’oferta que presenti la baixa lineal més alta (és a dir, els preus més baixos) obtindrà la màxima puntuació
i la resta d’ofertes es puntuaran proporcionalment, d’acord amb la següent fórmula:
Punts = 4 * [ % de baixa valorat / millor % de baixa presentat]
Justificació de la fórmula seleccionada:
La selecció de la fórmula, per a la valoració de les ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat d’acord
amb un sistema lineal que reuneix els criteris de proporcionalitat necessaris per a classificar, a partir d’un
càlcul senzill, lògic i coherent, les ofertes.
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
S’estableix que aquelles ofertes que presentin una reducció superior al 15% del pressupost de licitació
incorrerà en presumpció de temeritat o anormalitat. En aquest cas, el licitador haurà de presentar un estudi
econòmic-financer específic justificatiu de l’oferta, sense perjudici que la mesa de contractació sol·liciti
informació addicional justificativa de la viabilitat de l’oferta.
2.2.2. Percentatge únic de rebaixa de preus unitaris de materials durant tota la contracta, incloent
la pròrroga. (Fins a 3 punts)
Es valorarà el percentatge únic de descompte que ofereixi el licitador respecte a tots els preus
unitaris que apareguin a la llista de preus del fabricant (al seu PVP) o segons el quadre de preus de
l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), a partir del percentatge de descompte
mínim d’un 20% que s’estableix al plec de prescripcions tècniques.
Les ofertes que no presentin millores en aquest criteri seran valorades amb 0 punts, i la millor oferta amb
la màxima puntuació. La resta d’ofertes seran valorades de forma proporcional d’acord amb la següent
fórmula:
Punts = 3 * [ (20% - % de baixa valorat) / (20%- millor % de baixa presentat)]

Informe d'Inici- 2021
Plec Prescripcions Tècniques: Manteniment Enllumenat Públic, Semàfors, Ascensors

Pàgina 11 de 28

Àrea d’Espai Públic

3 Millora en la reducció del temps d’implantació de les inversions previstes (fins a 3 punts)
Es valorarà en aquest apartat la reducció del termini fins a un màxim de dos mesos sobre els sis mesos
previst en el plec tècnic per a la implantació i posada en funcionament de les inversions previstes d’estalvi
energètic i instal·lació de bàculs i columnes per lluminàries, quedant com a mínim un termini d’implantació
de les inversions de quatre mesos.
Es puntuarà la reducció del termini d'implantació i posada en funcionament de les inversions en estalvi
energètic, fins a 2 punts, a raó de 1 punt per mes de reducció.
Es puntuarà la reducció del termini d'implantació i posada en funcionament de les inversions en bàculs i
columnes per lluminàries, fins a 1 punt, a raó de 0,5 punts per mes de reducció.
Penalitzacions per incompliment de l’oferta en aquest apartat:
Inversions en estalvi energètic
El no compliment de la proposta presentada pel licitador que resulti adjudicatari i hagi estat valorada
implicarà una penalització directa de 600 € per dia d’endarreriment en la implantació i posada en
funcionament, tal i com es troba indicat a l’apartat 9 Quantia de les sancions i penalitats, que es
descomptarà directament de les factures mensuals.
Inversions en bàculs i columnes per lluminàries
El no compliment de la proposta presentada pel licitador que resulti adjudicatari i hagi estat valorada
implicarà una penalització directa de 600 € per dia d’endarreriment en la implantació i posada en
funcionament, tal i com es troba indicat a l’apartat 9 Quantia de les sancions i penalitats, que es
descomptarà directament de les factures mensuals

4 Millora del temps màxim de reparació en cas d’avaria (fins a 1 punt)
Es valorarà en aquest criteri la reducció del termini màxim de reparació d’avaries indicats al plec tècnic fins
al límit màxim que s’ha considerat tècnicament.
“- Quan l’avaria afecti fins a un màxim de 5 punts de llum consecutius el termini màxim de reparació serà
de 48 hores (Fins a 0,5 punts).
Reducció
0%
10%
20%
30%
40%
50%

Puntuació
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

- Quan l’avaria afecti a més de 5 punts de llum consecutius el termini màxim de reparació serà de 24 hores.
” (Fins a 0,5 punts)
Reducció
0%
10%
20%
30%
40%
50%

Puntuació
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
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La reducció dels terminis anteriors només serà valorada fins a una reducció màxima del 50%.
Qui no ofereixi cap millora, tindrà 0 punts.

5 Millores mediambientals (fins a 1 punt)
Atès el compromís municipal de reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera, es valorarà el compromís per
part de l’empresa licitadora que els vehicles adscrits i destinats únicament al servei, estiguin classificats
com a “Zero emissions” o “Eco” per la Direcció General de Trànsit. Només es valoraran les ofertes que
concretin el tipus de vehicle proposat i les seves característiques.
Es valorarà amb la següent puntuació les propostes que ofereixin vehicles adscrits al servei que disposin
d’una classificació “Zero Emissions” o “Eco” per la DGT d’acord amb el següent detall:

•
•
•

2 furgonetes per trasllat de materials. (0,60 punts)
1 vehicle lleuger per visites d'obra. (0,30 punts)
1 camió cistella que arribi a una alçada de 15 metres. ( 0,10 punts)

6 Millora relativa al compromís de contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció
al mercat laboral. (Fins a 10 punts)
La pauta 20a. de la Instrucció de criteris socials en la contractació pública municipal, aprovada per la Junta
de Govern Local en data 27 de juny de 2016, estableix que l’òrgan de contractació i els serveis tècnics
responsables de l’execució del contracte podran considerar que les característiques del contracte no
resulten adequades per incorporar totes o algunes de les clàusules sobre criteris d’adjudicació o condicions
d’execució, o que difereixin dels percentatges o ponderacions que s’estableixen a la Instrucció per a la
incorporació de criteris socials en la contractació pública de l’Ajuntament de Viladecans.
La pauta 20a. estableix també que en aquests casos, l’òrgan de contractació haurà de justificar-ho
degudament en l’expedient, expressant quines condicions o criteris no poden aplicar-se al supòsit concret
i que l’informe tècnic justificatiu haurà de constar a l’expedient.
En aquest concurs es demana com a solvència tècnica professional obligatòria que els treballadors que
proposi l’empresa disposin d’una experiència molt important en el desenvolupament de les tasques que
cal desenvolupar, donat la perillositat i la responsabilitat que impliquen.
Per tant, entenem que sols es pot plantejar com a millora el compromís alternatiu de que totes les baixes,
substitucions i noves contractacions, hagin de realitzar-se mitjançant la contractació de persones amb
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral.
Per aquesta raó es proposa que en el cas d’aquest contracte i per la valoració d’aquest criteri es tingui en
compte el següent:
El compromís per part dels licitadors de que totes les baixes, substitucions i noves contractacions
hauran de realitzar-se mitjançant la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat
laboral per a l’execució del contracte, que formin part d’algun dels col·lectius següents, de conformitat amb
la Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la contractació pública de l’Ajuntament de
Viladecans, dins del marc de la millora de la contractació pública responsable, aprovada per acord de la
Junta de Govern Local en sessió realitzada en data 27 de juny de 2016:
-

Persones en situació d'atur de llarga durada -més de 12 mesosPersones més grans de 45 anys;
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-

Persones en situació d'atur que han exhaurit la prestació o el subsidi per desocupació i no tenen
dret a cap altra prestació.
Persones perceptores de la renda garantida de ciutadania.
Persones joves menors de 30 anys.
Dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i persones víctimes de violència
domèstica.
Joves majors de 16 anys i menors de 30 provinents d'institucions de protecció de menors.
Interns de centres penitenciaris que la seva situació els permeti accedir a una ocupació, persones
en llibertat condicional i persones ex recluses durant els 12 mesos posteriors a la seva sortida.
Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que és trobin en procés de rehabilitació
i reinserció social.
Persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania, però que es trobin, segons el
parer dels serveis públics competents, en situació o en risc d'exclusió social. (Per exemple: mare
o pare de família monoparental amb recursos reduïts; persones de famílies desnonades i persones
sense sostre; persones immigrants extracomunitàries en situació regular; persones en situació
d'atur amb tots els membres de la unitat familiar en situació de desocupació; persones que hagin
exercit la prostitució; persones transsexuals; i persones discriminades per racó de la seva
orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere; o altres col·lectius similars).

Les esmentades persones hauran de tenir la capacitat professional i personal necessàries per realitzar les
tasques objecte del contracte i hauran de ser ocupades en la plantilla que executi el contracte, com a
mínim, en les mateixes condicions laborals i de subjecció al conveni sectorial o d’empresa que la resta del
personal de la plantilla.
La puntuació d’aquest apartat es distribuirà d’acord amb el següent criteri:
Acceptació del compromís .............................................................................................. 10 punts
No acceptació del compromís ........................................................................................... 0 punts
L’incompliment d’aquest compromís comportarà la imposició d’una penalitat establerta al plec
administratiu.

Criteris amb judici de valor
La presentació de la documentació corresponent als criteris amb judici de valor és de caràcter
obligatori per a tots els licitadors.
Per tal de garantir un nivell de qualitat mínim, s’estableix un llindar mínim de 25 punts en l’avaluació
dels criteris amb judici de valor. El no assoliment d’aquest llindar mínim comportarà l’exclusió de
l’oferta del procediment de licitació, per la qual cosa el licitador no passarà a la següent fase (art.
146.3. de la LCSP 9/2017 de 8 de novembre i RD 817/2009).

7 Valoració de la coherència tècnica de la proposta del licitador pel manteniment (P1) (fins a 23
punts)
Es valorarà en aquest apartat la proposta tècnica del licitador per a la realització del manteniment de
l’enllumenat públic, instal·lacions semafòriques i el seu sistema de telegestió, dels aparells elevadors i
plataformes dels edificis municipals i enllumenat de nadal:
Organització i serveis generals (3 punts)
• Pla bàsic de funcionament i organització del servei
• Disposició de personal, eines, equips, vehicles, locals i oficines, estoc de recanvis
• Sistema informàtic de gestió del manteniment
• Servei de guàrdia-telèfon incidències
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Manteniment enllumenat públic i la seva telegestió (9 punts)
• Control làmpades i lluminàries, estat elements mecànics i elèctrics, i reparació avaries
• Verificació de les instal·lacions d’enllumenat públic. Inspeccions de les instal·lacions (EIC)
• Reposició programada de làmpades, neteja de lluminàries, pintura, protecció i numeració de
suports
• Manteniment de punts solars/fotovoltaics
• Servei de gestió tècnica i mesura i verificació del rendiment energètic
• Manteniment del sistema de telegestió de l’enllumenat públic
Instal·lacions semafòriques la seva telegestió (4 punts)
• Control làmpades, estat elements mecànics i elèctrics, i reparació avaries
• Verificació de les instal·lacions semafòriques. Inspeccions de les instal·lacions (EIC)
• Neteja general de semàfors, pintura i protecció
• Manteniment del sistema de telegestió de les instal·lacions semafòriques
Enllumenat de Nadal (4 punts)
Manteniment aparells elevadors i plataformes (3 punts)
• Manteniment preventiu
• Manteniment correctiu
• Freqüència de les revisions preventives
• Gestió d’avaries i altres treballs. Inspecció de les instal·lacions (EIC)
• Pla de funcionament. Seguiment i control dels treballs. Horaris de treball.

La valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor es realitzarà de la següent manera:
% de puntuació màxima fins al
que es pot valorar cada
apartat

Propostes totalment adequades amb contingut coherent, concretes i ben
plantejades, detallades de forma clara, proposades per assolir de forma òptima
una correcta execució del contracte, que aporten valor afegit, o que es consideri
que són millors que la resta de propostes en aquest apartat.
Propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan plenament les
necessitats del servei, i detallen de forma clara i precisa els seus recursos,
objectius, per assolir la correcta execució del contracte.
Propostes amb continguts bàsics, poc rellevants, poc aplicables, amb
objectius, o que detallen de forma insuficient o poc clara alguns aspectes
objecte del contracte.
Propostes que aporten informació o elements irrellevants.

100%

66,6%

33,3%
0%

8 Valoració de la coherència tècnica de la proposta del licitador per la inversió (P3) (fins a 10 punts)
Es valorarà en aquest apartat els treballs previstos per realitzar les inversions en estalvi energètic i
instal·lació de bàculs i columnes per lluminàries:
Organització general i justificació de recursos (humans i materials) (2 punts)
Metodologia i planificació (4punts)
Qualitats de materials i equips (4punts)
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La valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor es realitzarà de la següent manera:
% de puntuació màxima fins al
que es pot valorar cada
apartat

Propostes totalment adequades amb contingut coherent, concretes i ben
plantejades, detallades de forma clara, proposades per assolir de forma òptima
una correcta execució del contracte, que aporten valor afegit, o que es consideri
que són millors que la resta de propostes en aquest apartat.
Propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan plenament les
necessitats del servei, i detallen de forma clara i precisa els seus recursos,
objectius, per assolir la correcta execució del contracte.
Propostes amb continguts bàsics, poc rellevants, poc aplicables, amb
objectius, o que detallen de forma insuficient o poc clara alguns aspectes
objecte del contracte.
Propostes que aporten informació o elements irrellevants.

100%

66,6%

33,3%
0%

9 Propostes d’estalvi energètic i de millora d’instal·lacions no previstes en el plec i sense cost per
l’Ajuntament. (fins a 2 punts)
Es valoraran les millores que presenti el licitador com a propostes d’estalvi energètic i de millora de les
instal·lacions, valorades, que suposin una despesa addicional assumida per l’empresa i sense cost per
l’Ajuntament. L’adjudicatari tindrà la obligació de realitzar les millores proposades a la oferta presentada.
La puntuació de cada proposta es farà en primer lloc per seu valor tècnic i l’interès municipal, i
posteriorment pel seu valor econòmic.

La valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor es realitzarà de la següent manera:
% de puntuació màxima fins al
que es pot valorar cada
apartat

Propostes totalment adequades amb contingut coherent, concretes i ben
plantejades, detallades de forma clara, proposades per assolir de forma òptima
una correcta execució del contracte, que aporten valor afegit, o que es consideri
que són millors que la resta de propostes en aquest apartat.
Propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan plenament les
necessitats del servei, i detallen de forma clara i precisa els seus recursos,
objectius, per assolir la correcta execució del contracte.
Propostes amb continguts bàsics, poc rellevants, poc aplicables, amb
objectius, o que detallen de forma insuficient o poc clara alguns aspectes
objecte del contracte.
Propostes que aporten informació o elements irrellevants.

100%

66,6%

33,3%
0%

10 Estudi sobre un quadre concret del Municipi (fins a 7 punts)
En aquest apartat els licitadors hauran d’analitzar, l’estat actual d’un quadre concret del municipi, el quadre
AG, en base als paràmetres elèctrics detallats, així com explicar i proposar millores d’eficiència, d’eficàcia,
sostenibilitat, de qualitat i de servei si ho consideren adient.
S’ha escollit aquest quadre per les seves característiques i necessitats de millora.
Es sol·licita fer un estudi tècnic del quadre d’enllumenat emplaçat segons detall, l’aplicació del qual podrà
ser obligatòria pel licitador d’acord amb la valoració o adaptació dels serveis tècnics municipals sense cap
cost addicional per l’Ajuntament..
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L’estudi ha d’incloure els següents aspectes:
Quadre existent objecte d’estudi
⋅

Denominació: QM-AG

⋅

Emplaçament: Avda Gavà

⋅

Potència contractada: 15kW

⋅

Tarifa: 2.1 DHA

⋅
⋅

Característiques del quadre:

⋅

Telegestió a quadre amb sistema Sigeen (rellotge astronòmic)
* si els licitadors volen utilitzar les dades d’un altres rellotge astronòmic han de detallar
marca i model.

- Quadre amb regulació triple nivell, a través d’equips electrònics marca Osram:
⋅
Regulació 100% (encesa fins 00.00h)
⋅
Regulació 50% (00.00h fins 06.00h)
⋅
Regulació 80% (06.00h fins apagada)
*tots els punts del quadre disposen d’equips electrònics

Estudi a realitzar
La documentació a presentar pels licitadors ha de contenir la següent informació:
1. Protocol per l’execució de verificació periòdica i elaboració d’auditoria tècnica del quadre elèctric
AG (3 punts)
Es descriurà de manera precisa el protocol previst pel licitador pels treballs periòdics de
verificació i auditoria tècnica del quadre AG d’enllumenat públic, de manera que en resulti
possible conèixer l’estat de conservació, les característiques de funcionament, el
rendiment i l’eficàcia, les necessitats d’adequació, etc.
L’abast de l’auditoria tècnica serà el quadre objecte d’estudi, AG, amb el seu enllumenat
públic, tant vial, com residencial, ornamental o funcional, així com qualsevol altre tipus
d’instal·lació vinculada al funcionament i gestió de les existents i que es consideri adient
analitzar.
El procés de verificació i auditoria tècnica es dividirà en els següents aspectes:
• Treball de camp i presa de dades. De manera que resulti possible conèixer l’estat
i rendiment del quadre AG, en referència a la capacitat del mateix per donar un
servei òptim i garantir el compliment dels reglaments d’aplicació. El licitador
haurà de descriure quins elements i dades de camp registrarà així com la
metodologia emprada, de manera que aquests constitueixin la base de l’anàlisi
tècnic posterior. (1 punt)
•

Auditoria tècnica de les instal·lacions. El licitador haurà de descriure la
metodologia i format de l’anàlisi de la informació obtinguda, així com les
normatives, requeriments o consideracions aplicades en el procediment.
(1 punt)
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•

Presentació dels resultats. El licitador haurà de descriure el model així com la
informació i els indicadors considerats per la presentació de resultats, així
com de les propostes que es consideri necessàries per optimitzar el
funcionament de les instal·lacions(1 punt)

2. Càlcul teòric que millor defineixi la realitat energètica del quadre (4 punts).
a) Es sol·licita un quadre detall amb consum anual separat per mesos, així com explicar en detall
com actua un dels dos mesos de l’any amb canvi d’horari.

La valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor es realitzarà de la següent manera:
% de puntuació màxima fins
al que es pot valorar cada
apartat

Propostes totalment adequades amb contingut coherent, concretes i ben
plantejades, detallades de forma clara, proposades per assolir de forma òptima
una correcta execució del contracte, que aporten valor afegit, o que es consideri
que són millors que la resta de propostes en aquest apartat.
Propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan plenament les
necessitats del servei, i detallen de forma clara i precisa els seus recursos,
objectius, per assolir la correcta execució del contracte.
Propostes amb continguts bàsics, poc rellevants, poc aplicables, amb objectius,
o que detallen de forma insuficient o poc clara alguns aspectes objecte del
contracte.
Propostes que aporten informació o elements irrellevants.

100%

66,6%

33,3%
0%

11 Millora sobre un espai concret del Municipi (fins a 7 punts)
En aquest apartat els licitadors hauran d’analitzar, de forma pràctica, l’estat actual d’una zona concreta del
municipi, en aquest cas la Plaça de la Vila. S’analitzarà en base als paràmetres elèctrics detallats, i
s’explicaran i proposaran millores d’eficiència, d’eficàcia, sostenibilitat, de qualitat i de servei si ho
consideren adient.
S’ha escollit aquesta zona en concret atenent les seves mancances lumíniques actuals i per tant les seves
necessitats de millora. La proposta realitzada pel licitador que resulti adjudicatari podrà resultar obligatòria
d’acord amb la valoració o adaptació dels serveis tècnics municipals sense cap cost addicional per
l’Ajuntament.
Cal tenir present el mapa objectiu de nivells lumínic de referència de Viladecans, detallat en el plec tècnic.
Es sol·licita fer un estudi pràctic del quadre d’enllumenat emplaçat segons detall, indicant varis aspectes:
Quadre existent objecte d’estudi
⋅

Denominació: QM-W – concretament zona Plaça de la Vila

⋅

Emplaçament: Plaça de la Vila

⋅

Tram de carrer a estudi: D’acord amb el plànol adjuntat a l’Annex B: espai il·luminat pels punts de
llum amb la següent numeració 5001B fins el 5008B

⋅
⋅

Potència contractada: 15kW

⋅

Tarifa: 2.1 DHA
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⋅
Telegestió a quadre: amb sistema Sigeen (rellotge astronòmic)
Estudi pràctic a realitzar
La documentació a presentar pels licitadors ha de contenir la següent informació:
1. Estudi lumínic de l’estat actual (2 punts).
a) Es sol·licita fer un estudi lumínic de la situació actual, detallant tots els paràmetres que es
considerin importants per part del licitador. En aquest apartat s’ha de definir mètode de càlcul
utilitzat.
2. Millora lumínica de la zona a estudi (2 punts).
a) Es sol·licita fer una proposta de millora lumínica actual, detallant tots els paràmetres que es
considerin importants per part del licitador. En aquest apartat s’ha de detallar marca i model
de tots els materials a instal·lar. Tot material proposat ha de complir amb el mínim tècnic
especificat al present plec. La proposta que no s’ajusti als criteris tècnics proposats durant tot
el plec, no serà valorada.
3. Millora energètica del quadre (2 punts).
a) Es sol·licita detallar i explicar si existeix millora energètica sobre aquest quadre, amb la
proposta de millora lumínica de l’anterior punt. Es valorarà la proposta que redueixi més
potència, sempre i quan existeixi coherència i utilització d’especificacions tècniques detallades
en aquest plec.
4. Full Resum (1 punt).
a) Es sol·licita full resum on els licitadors hauran de detallar els punts anteriors, Estudi lumínic
estat actual, Proposta lumínica i Millora energètica del quadre.
Les descripcions presentades pels licitadors en aquesta apartat, han de ser clares i concises, definint
exactament el que es vol indicar i adaptades a les característiques i peculiaritats d’aquesta licitació.
En l’avaluació de les ofertes es valorarà positivament les que facin un esforç per ser concretes i es
refereixin exclusivament al que es demana. Per contra es valorarà negativament aquelles que presentin
informacions supèrflues o irrellevants.
S’identificaran i numeraran clarament amb ordre cadascun dels criteris i subcriteris a valorar de tal forma
que no pugui ocasionar confusió. Tot el que no s’indiqui en el capítol corresponent a aquell criteri o
subcriteri no serà valorat.
Per a la valoració de cadascun dels criteris es tindrà en compte tot allò que estigui per sobre dels mínims
exigits al plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte. També es valorarà la
idoneïtat de les propostes a aquesta licitació; així com les avantatges, millores i innovacions que aportarien
respecte a les característiques mínimes indicades en l’ esmentat plec.

La valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor es realitzarà de la següent manera:
% de puntuació màxima fins al
que es pot valorar cada
apartat

Propostes totalment adequades amb contingut coherent, concretes i ben
plantejades, detallades de forma clara, proposades per assolir de forma òptima
una correcta execució del contracte, que aporten valor afegit, o que es consideri
que són millors que la resta de propostes en aquest apartat.
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Propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan plenament les
necessitats del servei, i detallen de forma clara i precisa els seus recursos,
objectius, per assolir la correcta execució del contracte.
Propostes amb continguts bàsics, poc rellevants, poc aplicables, amb
objectius, o que detallen de forma insuficient o poc clara alguns aspectes
objecte del contracte.
Propostes que aporten informació o elements irrellevants.

66,6%

33,3%
0%

Normes generals de valoració dels criteris d’adjudicació.
Les ofertes presentades podran obtenir un màxim de 100 punts.
La valoració dels documents aportats atendrà a la ponderació dels criteris indicats en els apartats anteriors.
El licitador aportarà dues memòries:
•

Memòria 1: Una memòria tècnica amb un límit de 25 fulls DIN A4 (a dues cares→50 pàgines),
amb tipografia Arial 10 o equivalent, on s’expliqui tècnicament cadascun dels aspectes valorables
seguint l’estructura dels criteris de valoració subjectes a judici de valor. Aquesta memòria serà un
resum de la memòria 2. Tot el que no estigui inclòs dintre d’aquesta memòria no serà
valorable.

•

Memòria 2: Una memòria tècnica sense límit de fulls explicant com es desenvoluparà el servei
objecte del contracte (en relació a les característiques del servei incloses al PPTP i al PCAP) i que
inclogui un programa de treball per a l’execució del contracte. Aquesta memòria no serà
valorable.

L’Ajuntament podrà optar per l’execució de les millores presentades, o per altres alternatives per un import
econòmic equivalent, o una reducció d’aquest import en el preu del contracte equivalent al valor econòmic
de la millora proposada. Les millores condicionades a inversions municipals, no es consideraran. La
valoració econòmica de les millores haurà de presentar-se convenientment desglossada en base a
amidaments i preus unitaris, que hauran de ser els mateixos que els presentats en l’oferta. En els criteris
amb judici de valor, per la valoració de les millores ofertes, l’Ajuntament podrà considerar un import
modificat per tal que pugui ser realment comparat a la resta de les propostes.
Els criteris proposats són els que millor responen a les necessitats del departament promotor i s'ajusten a
l'establert a l'article 145 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en la mesura en que amb la seva
aplicació i plantejament, l'adjudicació resultant es produirà a favor de l'oferta que presenti una millor relació
qualitat-preu. Així mateix, els criteris proposats compleixen els següents requisits:
a. Estan vinculats a l'objecte del contracte.
b. Han estat formulats de manera objectiva amb ple respecte als principis d'igualtat, no
discriminació, transparència i proporcionalitat, sense que confereixin a l'òrgan de contractació
una llibertat de decisió il·limitada.
c. Garanteixen la possibilitat de que les ofertes siguin avaluades en condicions de competència
efectiva sense perjudici de la seva comprovació efectiva.

8. Assegurances del contracte
El contractista, a partir de la data d’inici del contracte i durant la vigència d’aquest així com durant les seves
pròrrogues, en el seu cas, està obligat a contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la
responsabilitat civil per danys a tercers a conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest
contracte d’una quantia mínima de 3.000.000,00 € per sinistre, amb un sublímit per víctima de 330.000,00
€.
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La pòlissa d’assegurança haurà d’incloure els riscos que siguin conseqüència de responsabilitat civil en la
qual s’especifiqui la cobertura per danys i perjudicis a tercers i a les instal·lacions, d’acord amb la normativa
legal aplicable. Hi restaran cobertes, especialment, els riscos indemnitzables de possibles accidents
derivats de l’execució del servei, d’acord amb la normativa legal aplicable.
9. Penalitats específiques aplicables al contractista en cas d’incompliment
Disposicions generals del règim de penalitats
De conformitat amb l’establert a la LCSP, les penalitats aplicables al contractista durant l’execució del
contracte per demora o compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al cas
d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució que s’hagin establert, es
fonamentaran en el sistema de demores, incompliments i compliments defectuosos i penalitats que
s’estableix al capítol 5è. de la part específica del present plec.
Per a la imposició de les penalitats es requerirà la incoació de l’oportú expedient, tramitant-se d’acord amb
allò disposat a la normativa de contractació administrativa, i en allò que resulti aplicable en la llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part de l’Administració i la
corporació podrà optar indistintament entre la resolució del contracte o la imposició de les penalitats
previstes.
Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a lleus
Es qualifiquen de lleus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al contractista
que sense estar tipificats amb un altre grau, infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el
present plec de clàusules administratives, en el plec de prescripcions tècniques, en l’oferta presentada i
en el contracte o documents annexes, implicant una deficiència en el normal desenvolupament de la
prestació del servei objecte del contracte.
En tot cas, es consideraran faltes lleus:
a) El mal tracte i la desatenció del personal a l’usuari dels serveis o, en general, al veïnat.
b) La manca de netedat en el personal i en el material afecte a les prestacions objecte del contracte.
c) El mal estat de conservació i de presentació dels vehicles i del material en general.
d) La desobediència a les ordres donades pels Serveis tècnics municipals, o que transcorrin més
de 3 dies sense atendre-les, llevat que es consideri de reconeguda urgència.
e) Dificultar la inspecció als Serveis tècnics municipals sempre i quan la desobediència no sigui
sistemàtica.
f) En general, tots els actes o conductes del contractista o del seu personal que posin en perill o
puguin perjudicar el bon estat del material afecte als serveis.
g) La manca d’uniformitat del personal.
h) La interrupció del servei, concurrent causa justificada sense donar immediat avís a l’Ajuntament.
i) Retards reiterats en el compliment de les prestacions objecte del contracte (Més de tres
advertències escrites de l’Ajuntament).
j) Paralitzacions o interrupcions reiterades de la prestació dels serveis.
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k) Ometre reiteradament l’avís als Serveis Tècnics de l’avaria d’un equip durant la prestació del
servei.
l) Ús de mitjans en mal estat de conservació o decòrum.
m) No utilització dels mitjans mecànics i humans ofertats.
n) La demora no justificada en l’aportació d’informes o documents, en general, sol·licitats per
l’Ajuntament en la comesa de control de la prestació del servei.
o) La manca de comunicació a l’Ajuntament de qualsevol substitució o modificació de personal.
p) La infracció de les condicions establertes legalment per a la subcontractació.
q) L’incompliment dels criteris que han permès ser l’adjudicatari del contracte.
r)

En general, totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt greus i que
suposin d’alguna manera un incompliment de les clàusules establertes en aquest Plec, en els
plecs de prescripcions tècniques, en l’oferta presentada i en el contracte o documents
annexes, sempre i quan suposin un perjudici lleu dels serveis.

Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a greus
Es qualifiquen de greus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al contractista
que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte del contracte,
incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del present plec o del plec de
prescripcions tècniques.
En tot cas, es consideren faltes greus:
a) La reiteració per part del contractista, d’actes que donin lloc a penalitats qualificades com a
lleus.
b) Les actuacions del contractista que hagin donat lloc a la depreciació no justificable del material
afecte al servei.
c) Tractes incorrectes reiterats amb el veïnat usuari dels serveis, així com les ofenses de paraula
o d’obra per part del personal del contractista.
d) Desobediència a les indicacions donades per l’Ajuntament quan l’incompliment suposi una
falta en la prestació dels serveis.
e) La desobediència a les ordres donades pels Serveis tècnics municipals que tinguin
reconeguda urgència, o que transcorrin més de 7 dies sense atendre una ordre ordinària.
f)

La introducció sense autorització de variacions o modificacions en els treballs o serveis objecte
del contracte.

g) Percepció per l’empresa contractista o qualsevol treballador d’aquesta, d’alguna remuneració,
cànon o gràcia per part dels usuaris dels serveis o del veïnat que no estiguin degudament
autoritzats.
h) L’ús dels uniformes, vehicles i maquinaries, com a suport d’elements propagandístics.
i)

Utilització d’un vehicle que hagi estat declarat per la inspecció tècnica de vehicles com a
defectuós.

j)

L’utilització d’un material diferent a l’exigit per a cada tasca específica.
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k) La utilització de vehicles sense dispositius de seguretat corresponents.
l)

Retard en el començament de la prestació del Servei superior a un dia, sempre que no existeixi
una causa de força major.

m) Retard en el compliment del termini de les actuacions inicials i en la implantació del sistema
de telegestió
n) No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts.
o) Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut.
p) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.
q) Retards sistemàtics en el lliurament d’informes.
r)

Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions integrants del
contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir prèviament els requisits exigits el
TRLCSP, per aquest plec i plec de clàusules administratives general.

s) Excessos de consum no atribuïbles a l’ajuntament.
t)

Dificultar les tasques de control de l’Administració, com ara la negativa a lliurar la documentació
requerida o l’impediment de l’actuació dels inspectors o del personal que duu a terme les
tasques de manteniment.

u) La manca de substitució de les baixes produïdes, dins del termini màxim establert en el plec
de prescripcions tècniques.
v) La manca de compliment de l’horari establert en el plec de prescripcions tècniques.
w) L’incompliment de les normes de caràcter general aplicables al servei o les ordres i indicacions
assenyalades per l’Ajuntament.
x) La negativa o l’endarreriment en el compliment de les mesures correctores indicades per
l’Ajuntament.
y) Els canvis introduïts en el servei sense disposar de la necessària autorització de l’Ajuntament.
z) L’ocupació del personal en altres tasques durant l’horari de funcionament del servei.
aa) Les accions o omissions en la prestació del servei que el pertorbin o n’alterin greument la
qualitat sense arribar a la paralització.
bb) La no subscripció de les assegurances de responsabilitat civil i per accidents previstes en el
plec.
cc) L’incompliment dels compromisos assumits pel contractista i l’incompliment dels compromisos
en relació a la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral.
dd) L’incompliment d’obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.
ee) En general, totes les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al
contractista o irregularitats inadmissibles en la prestació dels serveis, d'acord amb les
condicions fixades en el present plec de clàusules, en els plecs de prescripcions tècniques, en
l’oferta presentada i en el contracte o documents annexes.
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Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a molt greus
Es qualifica de molt greu tota pertorbació de l’execució del compliment del contracte que posi en perill la
seva gestió adequada o lesioni els interessos de l’Ajuntament, quan justifiqui la resolució del contracte.
Expressament es qualifiquen com a molt greus la transmissió de la titularitat del contracte o part d'ell, sense
complir allò disposat en aquest plec i a la LCSP.
En tot cas es consideraran molt greus:
a) La reiteració o reincidència en la comissió d’actes que donin lloc a penalitats qualificades de
greus.
b) Desobediència reiterada de les ordres escrites emeses per l’Ajuntament relatives a la prestació
de l’objecte del contracte.
c) La no dotació del personal necessari per la prestació del servei en les degudes condicions i
l’incompliment de les normes laborals i de seguretat i higiene establertes.
d) El falsejament de les dades de control lliurades a l’Administració.
e) La interrupció total o parcial del servei de forma continuada i regular, llevat de casos de força
major.
f)

Qualsevol acció o omissió dolosa que comporti un risc o un dany a la salut dels usuaris del
servei.

g) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral.
h) L’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en contractes
de treball, en el seu cas.
i)

L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de les prescripcions relatives a la
subcontractació i de remetre relació detallada de subcontractistes o subministradors i justificant
de compliment dels pagaments, prevista en el present plec.

j)

L’incompliment de l’obligació de proporcionar la informació sobre les condicions de subrogació
en contractes de treball establerta a l’article 130 de la LCSP, en el seu cas.

k) La coacció, amenaça o la mera temptativa de represàlia, efectuada per qualsevol persona
adscrita a la prestació de serveis del contracte, contra els funcionaris habilitats per al servei
d’inspecció o ciutadà afectat pel servei.
l)

La greu pertorbació del servei consistent en la falta o deficient prestació que es fixi com a
mínims en el quadre de prestacions tècniques.

m) L’incompliment greu de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
Quantia de les sancions i penalitats
a) Les infraccions se sancionaran amb una penalització que tindrà com a base l’import anual
d’adjudicació del contracte, d’acord amb les següents quanties:
-

A les infraccions molt greus, s’aplicarà una penalització de fins el 10% de l’import anual
d’adjudicació del contracte.

-

A les infraccions greus, s’aplicarà una penalització de fins al 5 % de l’import anual d’adjudicació
del contracte.
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-

A les infraccions lleus s’aplicarà una penalització de fins el 2 % de l’import anual del contracte.

-

L’incompliment del termini de les actuacions inicials es penalitzarà addicionalment amb la
quantitat de 600 €/dia.

b) Quan l’import acumulat de les penalitzacions per demores, incompliments i compliments
defectuosos imputables al contractista assoleixin el 5% del preu del contracte la Corporació
podrà optar per la resolució d’aquest.
c) A banda de la imposició de les penalitzacions a què pogués haver-hi lloc per demores,
incompliments i compliments defectuosos imputables al contractista, l’adjudicatari restarà
obligat a posar remei a les situacions derivades dels seus incompliments, es facultarà a
l’Ajuntament en qualsevol moment per a l’adopció de les mesures pertinents destinades a
solucionar deficiències i, en cas que d’aquestes mesures se’n derivin despeses, a obrar contra les
garanties corresponents.
Addicionalment es podrà exigir a l’empresa contractista que compleixi les obligacions que s’hagin
incomplert.
d) Si el contractista realitzés una infracció de caràcter molt greu que posés en perill el correcte
exercici del servei, inclosa la desobediència, l’Ajuntament podrà acordar assumir directament el
funcionament d’aquell, mitjançant la utilització del personal, local, instal·lacions, vehicles i
materials adscrits del contracte. La durada d’aquesta situació no podrà ser mai superior a dos
anys, ni a la tercera part del termini que faltés per la finalització del contracte.
10. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o les
empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o empreses subcontractistes, són les que tot seguit
s’indiquen:
a) Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels treballadors i
treballadores adscrites a l’execució del servei
Qualsevol contractació o subcontractació dels serveis o treballs objecte del contracte haurà de
respectar, com a mínim, i en tot moment, el nivell salarial i les condicions generals establertes en
el conveni col·lectiu sectorial corresponent a l'àmbit d'activitat del treballador o treballadora adscrit
al servei, sense perjudici que aquestes condicions puguin ésser millorades en el conveni col·lectiu
d'empresa que pugui resultar d'aplicació, o les condicions ad personam que corresponguin
individualment als treballadors i treballadores. No es podrà produir la inaplicació del conveni en
virtut d'allò disposat als articles 82 i 41 de L'Estatut dels Treballadors, excepte en els casos d'acord
entre la representació dels treballadors i treballadores i la representació de l'empresa.
b) Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball.
c) El manteniment i la millora dels valors mediambientals que puguin veure’s afectats per l’execució
del contracte. El contractista haurà de realitzar una correcta gestió ambiental en l’execució de la
seva prestació, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui
ocasionar (minimitzar els impactes acústics sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i
dels embalatges, del consum d’energia i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte)
d’acord amb la legislació vigent.
d) Clàusula ètica:
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
1) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
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2) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
3) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
4) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.).
5) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
6) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del
sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
11. Consignació pressupostària
Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 31023 16500
22799 (Manteniment enllumenat públic) i 31023/16500/61900 Inversió enllumenat públic dels
pressupostos generals dels exercicis de 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026, d’acord amb el següent detall:

Aplicació
pressupostària

Any 2022
8 mesos

Any 2023
12 mesos

Any 2024
12 mesos

Any 2025
12 mesos

Any 2026
4 mesos

31023/16500/22799
Manteniment
d’enllumenat públic

503.666,67€
A_FUT12021000062968
A/C-12021000033415

755.500,00€
A_FUT12021000062974
A/C-12021000062642

755.500,00€
A_FUT12021000062975
A/C-12021000062643

755.500,00€
A_FUT12021000062976
A/C-12021000062751

251.833,33€
A_FUT12021000062977
A/C-12021000062973

31023/16500/61900
Inversió enllumenat
públic

400.000 €
A_FUT12021000062985
A/C-12021000062750

-

-

-

-

En base a tot l’anterior, INFORMEM FAVORABLEMENT I PROPOSEM:
ÚNIC.- Iniciar procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis de gestió energètica,
i el manteniment i conservació de l’enllumenat públic, instal·lacions semafòriques i el seu sistema
de telegestió, dels aparells elevadors i plataformes elevadores dels edificis municipals i
subministrament i instal·lació, sense opció a compra, de l’enllumenat de Nadal de la ciutat de
Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats particulars
d’inserció al mercat laboral, per un període de quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo per un
període anual, sense que la vigència total del contracte, incloses la pròrroga pugui excedir de 5 anys,
d’acord amb les especificacions tècniques que es detallen al plec de prescripcions tècniques, essent el
pressupost base de licitació pel període previst d’execució del contracte de 3.422.000,00 € (inclòs l’IVA,
despeses generals i benefici industrial), d’acord amb el següent detall:
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CODI

SMV

Gestió
energètica
comandament

SMV
SMV

quadres

de

IVA anual
(21%)

Preu anual
(IVA inclòs)

Preu total
contracte
(4 anys)
amb IVA

17.314,30 €

3.636,00 €

20.950,30 €

83.801,21 €

Comunicacions GPRS

14.128,27 €

2.966,94 €

17.095,20 €

68.380,81 €

TOTAL Servei de Gestió tècnica i de
Mesura i Verificació del rendiment
energètic

31.442,56 €

6.602,94 €

38.045,50 €

152.182,01 €

336.338,22 €

70.631,03 €

406.969,25 €

1.627.877,01 €

Servei de Manteniment de
P1 SMEP instal·lacions d’Enllumenat Públic

les

SMS

Servei de Manteniment de Semàfors

19.790,87 €

4.156,08 €

23.946,95 €

95.787,80 €

SEN

Servei de l'Enllumenat de Nadal

63.797,07 €

13.397,39 €

77.194,46 €

308.777,84 €

SMA

Servei de Manteniment dels Aparells
elevadors i plataformes

18.465,98 €

3.877,86 €

22.343,84 €

89.375,34 €

TOTAL TREBALLS MANTENIMENT

438.392,15 €

92.062,35 €

530.454,50 €

2.121.817,99 €

Treballs Complementaris

154.545,45 €

32.454,55 €

187.000,00 €

748.000,00 €

TOTAL

624.380,17 €

131.119,83 €

755.500,00 €

3.022.000,00 €

TC

P1+P2

P2

Preu anual
(sense IVA)

DESCRIPCIÓ

INVERSIONS INICIALS

P3

CODI

DESCRIPCIÓ

Inversió
inicial
(sense IVA)

IVA
(21%)

AIEE

Inversió inicial Eficiència energètica: susbtitució inicial
de 1134 punts d’enllumenat públic

289.256,20 €

60.743,80 €

350.000,00 €

41.322,31 €

8.677,69 €

50.000,00 €

330.578,51 €

69.421,49 €

400.000,00 €

ARBL Inversió Renovació Bàculs Lluminàries
TOTAL INVERSIONS INICIALS

Inversió inicial
(IVA inclòs)

PRESSUPOST DE LICITACIÓ
Preu
(Sense IVA)
Treballs de manteniment + Inversions inicials (P1+P3)
Treballs complementaris (P2)
Pressupost de licitació 4 anys de vigència de contracte

IVA
(21%)

Preu
(Amb IVA)

2.209.917,36 €

464.082,64 €

2.674.000,00 €

618.181,82 €

129.818,18 €

748.000,00 €

2.828.099,17 €

593.900,83 €

3.422.000,00 €

(*) La part variable (treballs complementaris) es destinarà a fer front als treballs de reparació i
modificació de les instal·lacions, no inclosos en servei de manteniment preventiu, dependrà de les
necessitats puntuals que vagin sorgint, per aquest motiu, es tracta d’una despesa màxima que
l’Ajuntament no s’obliga a exhaurir en la seva totalitat.
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El que s’informa a Viladecans, a la data de la signatura electrònica.

Rafael López Romera
Cap Unitat Enllumenat
Departament Serveis Públics

Ramon Borda Pijuan
Cap del Departament
de Serveis Públics
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Anabel Camacho Rísquez
Directora de l’Àrea de
d’Espai Públic
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