IDENTIFICADORES

DOCUMENT

Anunci: Anunci Aprovar obres d'enllumenat a
l'Ajuntament d'Hostalric

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 9375, Codi
Classificació: D050300, Any expedient: 2020
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 8UQJH-R6U02-QXR1F
Pàgina 1 de 5

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- MIQUEL NOGUER, President, de l' DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 30/03/2021 17:01

ANUNCI DE LICITACIÓ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2213345 8UQJH-R6U02-QXR1F 97734F1FD5470146E77389F0C9DE4D1A1380C15C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

De Diputació de Girona pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres per
la “Renovació de l’enllumenat públic exterior del municipi d’Hostalric”

1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Diputació de Girona
Número d’identificació: 8001760009
Dependència que tramita l'expedient: Servei de Compra Pública
Tipus de poder adjudicador: Administració Local
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis Generals
Número d'expedient: 2020/9375

2. Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Diputació de Girona
Domicili: Pujada Sant Martí 5, 17004 Girona
Codi NUTS: ES512
Telèfon: +34 972 18 51 16
Adreça electrònica: contractacio@suport.ddgi.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.ddgi.cat/perfildelcontractant
Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a 12 dies abans de la fi del
termini de presentació de les proposicions

3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: L’objecte del contracte és la substitució de les lluminàries
existents per d’altres amb tecnologia LED, a excepció d'aquells punts de llum que ja han
estat renovades segons el quadre següent:
Element
Unitats
Quadres de comandament
11
Punts de llum
575
Lluminàries
596
Canvi de lluminàries
402
Potència nominal (kW)
70,408
 Integració de telegestió en tots els quadres d'enllumenat públic del municipi.
 Integració de protecció sobretensions a tots els quadres d'enllumenat públic del
municipi.
 Adequació de les potències contractades a la nova potència instal·lada, d’acord
amb els documents que formen part d'aquest Plec de clàusules administratives
i del Plec de prescripcions tècniques
1. Codi CPV:
45316000-5 Treballs d’instal·lació de sistemes de l’enllumenat i senyalització
45316100-6 Instal·lació d’equip de l’enllumenat exterior
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Lloc d'execució: Hostalric
Codi NUTS execució: ES512
Divisió per lots i nombre de lots: No
Durada del contracte: 4 mesos
Admissió de pròrroga: No

4. Tramitació i procediment
a)
b)
c)
d)
e)

Tipus d’expedient: obres
Tramitació: Ordinària
Procediment: obert simplificat
Contracte reservat: No
S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició / subhasta electrònica: No

5. Pressupost de licitació




Valor estimat del contracte: 129.144,76 €, IVA no inclòs
Pressupost base de la licitació: 156.265,16 € (IVA inclòs)
IVA suportat: 21 %

6. Admissió de variants: No
7. Garanties: Sí, 5% del preu final ofert, exclòs IVA
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació:
Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la
Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, poden
acreditar, aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada a
continuació o una de superior:
Grup: I (Instal·lacions elèctriques)
Subgrup: 1 ( Enllumenat, il·luminacions i abalisaments lluminosos)
*Categoria: 1
*La categoria 1 indicada equival a la categoria c atorgada d’acord amb el RD 1098/2001,
segons el quadre d’equivalència establert a la Disposició transitòria 3a del RD 773/2015, de 28
d’agost. (Aquesta equivalència finalitzarà el dia 01/01/2022, d’acord amb RD 716/2019)

b) Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No
c) Solvència econòmica i financera


Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis dels
tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte (193.717,14 €)
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2213345 8UQJH-R6U02-QXR1F 97734F1FD5470146E77389F0C9DE4D1A1380C15C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

 Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys. El requisit mínim de
solvència serà que l’import acumulat del millor any d’execució ha de ser igual o
superior al 70% del valor estimat del valor estimat del contracte (129.144,76 €)
 Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en
particular, del responsable de les obres així com dels tècnics encarregats
directament de les mateixes, sempre que no s’avaluïn com un criteri d’adjudicació i
en concret:
-

Un enginyer tècnic industrial o superior.
Un tècnic mig o superior amb especialitat en electricitat o electrònica.

 Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar.
 Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de
qualitat, de competència reconeguda, que acrediten la conformitat de productes
perfectament detallada mitjançant referències a determinades especificacions o
normes i que en concret són:
 Marcatge CE: Declaració de conformitat i Expedient Tècnic, tant de la
lluminària com dels seus components.
 Certificat del compliment de les normes següents que siguin d’aplicació:
 UNE-EN 60598-1. Lluminàries. Requeriments generals i assaigs.
 UNE-EN 60598-2-3. Lluminàries. Requeriments particulars. Lluminàries
per a l’enllumenat públic.
 UNE-EN 60598-2-5. Lluminàries. Requeriments particulars. Projectors.
 UNE-EN 62031. Mòduls LED per a l’enllumenat general. Requeriments
de seguretat.
 UNE-EN 62471. Seguretat Fotobiològica de làmpades i aparells que
utilitzen làmpades.
 UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de làmpada. Part 2-13:
Requeriments particulars per a dispositius de control electrònics
alimentats amb corrent contínua o corrent alterna per a mòduls LED.
 UNE-EN 62384. Dispositius de control de electrònics alimentats amb
corrent contínua o corrent alterna per a mòduls LED. Requeriments de
funcionament.
 UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques
relatives a la pertorbació radioelèctrica dels equips d’il·luminació i
similars.
 UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d’ús general. Requeriments
d’immunitat CEM.
 UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3-2:
Límits. Límits per les emissions de corrent harmònica (equips amb
corrent d’entrada ≤ 16 A per fase)
 UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3:
Límits. Secció 3: Limitació de les variacions de tensió, fluctuacions de
tensió i flicker en les xarxes públiques de subministrament de baixa
tensió per a equips amb corrent d’entrada ≤ 16 A per fase i no subjectes
a una connexió condicional.
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Tal i com determina l’apartat 4.a) de l’article 159 LCSP per tal de poder simplificar el
procediment obert, tots els licitadors que es presentin a la licitació hauran d’estar inscrits
en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o bé al Registre Oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE).

9. Criteris d’adjudicació
a) Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (Sobre Ab): Fins a 12 punts
 Proposta de convivència entre la instal·lació existent i la nova instal·lació: màx 3
pàgines (fins un màxim de 4 punts)
 Proposta de resolució dels conflictes amb vehicles i afectacions a tercers: màx 3
pàgines (fins un màxim de 4 punts)
 Proposta de pla de treball: màx 3 pàgines (fins un màxim de 4 punts)
b) Criteris quantificables de forma automàtica (Sobre B): Fins a 88 punts
 Oferta econòmica (fins a un màxim de 50 punts)
 Qualitat del producte ofertat (fins a un màxim de 27 punts)
 Ampliació del termini de garantia de l’obra (fins a un màxim de 6 punts)
 Substitució del cable multi-conductor entre lluminària i caixa fusibles (5 punts)

10. Condicions particulars per l’execució del contracte
Mediambientals: Compensació d’emissions de Co2 en l’execució de la prestació P2 (obra)
del contracte

11. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació:
El termini de presentació d’ofertes serà de vint (20) dies naturals a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci en el perfil de contractant. El darrer dia de
termini per presentar ofertes finalitzarà a les 14:00:00 hores, de manera que les
ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es
consideraran extemporànies.
b) Presentació d’ofertes:
Els licitadors presentaran la documentació que conformi les seves ofertes en un dos
sobres, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
c) Adreça a la qual s’han de trametre les ofertes:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona

12. Obertura de proposicions
a) Lloc: Oficines Diputació de Girona/Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona
b) Data/hora: Es publicarà a la plataforma del perfil del contractant
http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant

13. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds
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Català i castellà
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14. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: Sí.
Actuació subvencionada pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020 dins l’operació “PR15-011843 "GiraEfi. Millora de
l'eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona"

15. Recursos
a) Òrgan competent en procediments de recurs: President de la Diputació de Girona
b) Adreça: (http://www.ddgi.cat) > instància genèrica
c) Contra el present anunci podeu interposar els següents recursos:


El contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu en la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al perfil de contractant, sens perjudici
que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.



Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició, de
conformitat amb allò que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al perfil de contractant.
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