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ANUNCI DE LICITACIÓ
SUBMINISTRAMENT

Diputació de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministraments (exp. 2018/8728)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Girona (Ajuntament de Fontanals de Cerdanya).
b) Número d’identificació: 8001760009
c) Dependència que tramita l'expedient: Diputació de Girona
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 2018/8728
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Diputació de Girona.
b) Domicili: Pujada Sant Martí, 5
c) Localitat i codi postal: Girona, CP: 17004.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972185000.
f) Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
h) 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: Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del
municipi de Fontanals de Cerdanya a través de micro empreses de serveis energètics amb
estalvis garantits.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES512
e) Termini d'execució: 5 any
f) Codi CPV: 34928530-2 Làmpades d’enllumenat públic
Codi CPV Addicional:
31527200-8 Llums per l’enllumenat exterior
45316000-5 Treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat i senyalització
45316100-6 Instal·lació d’equip de l’enllumenat exterior
50232100-1 Serveis de manteniment d’enllumenat públic de carrers
72225000-8 - Serveis de gestió d’energia
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-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: mixt de subministraments.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert, regulació harmonitzada
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 295.134,87 euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 328.671,15euros.
Import total IVA exclòs: 271.629,05 euros.
IVA suportat: 21 %
b) Admissió de variants: No
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Sí, 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs. Atès que la prestació P5, té un
termini d’execució inferior a la durada total del contracte es preveu que, transcorregut un
any des de la recepció de les obres indicades, si aquestes compleixen amb prescripcions
previstes a la normativa i als plecs, es seguirà el procediment establert en l’article 243
LCSP pel retorn de la part proporcional de la garantia corresponent al 2% de l’import
d’adjudicació del contracte per tal de mantenir l'equilibri de la contractació.

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació:
No s’exigeix classificació. Tanmateix 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 per a cadascun
dels lots:
Per la prestació P4 i P5 (obres) :
Grup: I
Subgrup: 1
Categoria*: cat. 1
*La categoria 3 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.
Per la prestació P1, P2 i P3 (serveis):
Grup: P
Subgrup: 1

APROVAT
13/08/2019 17:25

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 8728, Codi
Classificació: D050400, Any expedient: 2018

Anunci: Anunci licitació

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1494493 VGI4I-A1RX3-KH79D AB731A0583465092662C1862F6A9CC25E0021427) 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

Codi per a validació: VGI4I-A1RX3-KH79D
Data d'emissió: 16 de agosto de 2019 a les 8:32:45
Pàgina 3 de 10

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- President de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 13/08/2019 17:25

Categoria*: cat.1
*La categoria 1 indicada equival a la categoria A 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.
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Xifra anual de negoci.
Descripció: Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de
negocis dels últims tres (3) anys conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el
valor anual mitjà del contracte. En aquest cas correspon a una vegada i mitja a la suma
dels valors de P5 i, resta de prestacions (P1, P2, P3 i P4) de cada lot. La solvència
mínima global és la següent:
Import mínim:
LOTS/MUNICIPIS

Volum de negocis anual “general”
del contracte (P1+P2+P3+P4+P5)

Fontanals de Cerdanya

192.507,26 €

Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats.
Descripció: Relació dels treballs efectuats en els 5 anys anteriors, corresponents a la
mateixa naturalesa que l’objecte de la prestació P5 del contracte, i s’haurà d’incloure el
seu import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. Els serveis efectuats s'acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de
l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan
de contractació per autoritat competent. L’import de l’any de major execució haurà de
ser almenys el 70% del valor estimat de la prestació P5 Obres del contracte (atès que
la durada prevista és inferior a l’any)
Mínim: 72.584,12 euros.
Mitjà: Mostres, descripcions i fotografies dels productes subministrats.
Descripció: Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar;
s’acreditarà aportant el catàleg oficial publicat i aportant les fitxes de presentació de les
característiques tècniques de les llumeneres, segons fitxa model de l’annex 10 del
PCAP.
Mitjà: Certificats de control de qualitat expedits pels instituts o serveis oficials.
Descripció: Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control
de qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes
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perfectament detallats mitjançant referències a determinades especificacions
tècniques, i que en concret són:
1. Marcatge CE: Declaració de conformitat i Expedient Tècnic, tant de la lluminària com
dels seus components.
2. Certificat del compliment de les normes següents que siguin d’aplicació:
o UNE-EN 60598-1. Lluminàries. Requeriments generals i assaigs.
o UNE-EN 60598-2-3. Lluminàries. Requeriments particulars. Lluminàries per
a l’enllumenat públic.
o UNE-EN 60598-2-5. Lluminàries. Requeriments particulars. Projectors.
o UNE-EN 62031. Mòduls LED per a l’enllumenat general. Requeriments de
seguretat.
o UNE-EN 62471. Seguretat Fotobiològica de làmpades i aparells que utilitzen
làmpades.
o 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.
o UNE-EN 62384. Dispositius de control de electrònics alimentats amb corrent
contínua o corrent alterna per a mòduls LED. Requeriments de
funcionament.
o UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives
a la pertorbació radioelèctrica dels equips d’il·luminació i similars.
o UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d’ús general. Requeriments
d’immunitat CEM.
o 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)
o 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.
Les certificacions hauran de ser emeses per una entitat acreditada per l’ENAC
Mitjà: Treballs realitzats.
Descripció: naturalesa o similar que l'objecte de les prestacions P2 i P3 del contracte, i
s'haurà d'incloure el seu import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. Els serveis
efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest,
mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran
comunicats directament a l'òrgan de contractació per autoritat competent. L'import de
l'any de major execució haurà de ser almenys el 70% del valor estimat anual mitjà de
les prestacions P2 i P3 del contracte.
Mínim: 12.647,08 euros.
Mitjà: Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte.
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Descripció: - 1 Enginyer Tècnic Industrial o superior- 1 Tècnic mig o superior amb
especialitat en electricitat o electrònica
-9 Criteris d’adjudicació
Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules (sobre B) Fins a 100 punts
1. Valoració de l’oferta econòmica (fins a 35 punts)
a) Oferta econòmica total en euros per l’execució de les prestacions P1, P2A, P2B, P3,
P4 i P5, redactada d’acord al model de proposició que figura en l’annex 2 del PCAP (fins
a un màxim de 25 punts).
Amb les dades facilitades pels licitadors a l’annex 2 es realitzarà el càlcul del preu base
de licitació (PBL) de la següent manera:
PBL = Import anual ofertat P1 any 1 + Import anual ofertat P2A any 1 + Import anual P2B
+ Import anual ofertat P3 any 1 + Import anual ofertat P4 any 1 + Import ofertat P5) +
(Import anual ofertat P1 anys 2 a 5 + Import anual ofertat P2A anys 2 a 5 + Import anual
P2B + Import anual ofertat P3 anys 2 a 5 + Import anual ofertat P4 anys 2 a 5) x 4 anys
de contracte
Tots els imports ofertats per les prestacions P1, P2A, P3, P4 i P5 han de ser inferiors o
iguals als valors de la licitació, en cap cas superiors i d’acord amb el model proposat a
l’Annex 2
L’import de la prestació P2B és fix i no pot ser objecte de baixa.
La puntuació es repartirà en funció del percentatge de baixa respecte el preu base de
licitació (PBL):
Percentatge
de
Puntuació
baixa
5%
5
10%
10
15%
15
20%
20
S’interpolarà linealment la puntuació de les ofertes que presentin un percentatge de
baixa econòmica entre dos dels valors de la taula anterior.
Les ofertes amb baixes econòmiques superiors al 20% de baixa respecte el valor estimat
del contracte, obtindran la puntuació resultant de l’aplicació de la fórmula següent:
20 + (((20 – percentatge de baixa de la oferta que es valora) x 5) / (20 – percentatge de
baixa de la millor oferta superior a 20%))
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b) Proposta de reducció dels preus unitaris a aplicar a la prestació P2B – Servei de
Manteniment (fins a 10 punts).
D’acord al model de proposició que figura en l’annex 3 del PCAP, es farà el repartiment
de punts proporcional entre l'oferta més econòmica i el pressupost de licitació, segons la
següent fórmula:
Puntuació = 10 * Bof / Bmax
P: Puntuació obtinguda
Bof: Baixa ofertada en tant per cent
Bmax: Baixa màxima de les ofertes presentades en tant per cent

2. Valoració de la qualitat del producte ofertat (fins a 31 punts)
a) Es valorarà la qualitat lumínica del producte ofertat a través dels estudis lumínics que
han de presentar els licitadors (fins a 21 punts).
Caldrà adjuntar el model de proposició que figura en l’annex 4 del PCAP i els estudis
lumínics complerts de cada carrer.
Els estudis lumínics s’han de realitzar d’acord amb les indicacions establertes a l’annex
16.5 del Plec de Prescripcions Tècniques.
Es valoraran els següents tres paràmetres de cada estudi lumínic mitjançant les fórmules
següents
a) Puntuació dels nivells lumínics mitjos Em en lux = (21 / (3 x número d’estudis lumínics a
valorar)) * (Em en lux de l’oferta que es valora / Em en lux més elevat de totes les ofertes
presentades)
b) Puntuació de la uniformitat lumínica Um = (21 / (3 x número d’estudis lumínics a valorar))
* (Um de l’oferta que es valora / Um més elevada de totes les ofertes presentades)
c) Puntuació de la potència de la llumenera utilitzada en el càlcul = (21 / (3 x número
d’estudis lumínics a valorar)) * (Mínima potència de la llumenera de totes les ofertes
presentades / Potència de la llumenera de l’oferta que es valora)
b) Es valorarà l’eficiència lumínica de la llumenera en posició de servei de la qual s’ofertin
més unitats (fins a 10 punts).
Els licitadors hauran d’indicar l’eficiència lumínica de la llumenera en posició de servei
en Lm/W, amb una temperatura de color de 3.000 K, de la llumenera de la qual s’ofertin
més unitats, segons el model de presentació de l’annex 5 del PCAP. La puntuació es
repartirà segons s’indica a la següent taula:
Eficiència lumínica de la llumenera en
posició de servei, amb una temperatura de
color de 3.000 K (Lm/W)

Punts
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100 Lm/W ≤ Eficiència lumínica
Lm/W
105 Lm/W ≤ Eficiència lumínica
Lm/W
115 Lm/W ≤ Eficiència lumínica
Lm/W
125 Lm/W ≤ Eficiència lumínica
Lm/W
135 Lm/W ≥ Eficiència lumínica
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< 105

2

< 115

4

< 125

6

< 135

8
10

Caldrà adjuntar l’assaig de laboratori “estudi fotomètric i matriu d’intensitats lluminoses”
realitzat per un laboratori independent segons les següents especificacions:
o UNE-EN 13032-1:2006 + A1:2014: “Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos
fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 1: Medición y formato del fichero.”
o CIE nº 121:1996: “The photometry and goniophotometry of luminaires”
o UNE EN13032-4: Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de
lámparas y luminarias. Parte 4: Lámparas LED, módulos y luminarias.

o
o
o
o
o
o
o
o

L’assaig de laboratori haurà d’incloure les següents dades, i fer referència
específicament a que han estat mesurades amb la llumenera en posició de servei i amb
una temperatura de color de 3.000 K:
Corbes isolux
Distribució angular d’intensitat lluminosa
Diagrama del factor d’utilització
Flux lumínic total emès per la lluminària
Flux lumínic l’hemisferi superior en posició de treball màxim permès FHSINST
Percentatge de flux lumínic cap l’hemisferi superior (%FHSINST)
Assaig de mesures elèctriques de la lluminària: tensió, corrent d’alimentació, potència
total consumida pel conjunt mòdul LED + driver i factor de potència.
Eficàcia de la llumenera en posició de servei i amb una temperatura de color de 3.000 K
(lm/W), calculada respecte la potència de la llumenera a l’entrada de l’alimentació, és a
dir, considerant la potència consumida pel conjunt mòdul LED + driver.
3. Valoració de la petjada de carboni en el desplaçament dels serveis tècnics de
manteniment (fins a 12 punts)
Es valorarà positivament la menor petjada de carboni en el desplaçament dels serveis
tècnics de manteniment expressada en tones de CO2 en el seu desplaçament. Cal
acreditar-ho amb el compromís del licitador d’acord amb el model adjunt en el present
plec de clàusules com a document annex 6 del PCAP.

o
o
o
o

S’estableixen les següents puntuacions:
De 0 a 1,49 kg CO2 (12 punts)
De 1,50 a 2,69 kg CO2 (10 punts)
De 2,70 a 4,49 kg CO2 (8 punts)
De 4,50 a 5,49 kg CO2 (6 punts)
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o De 5,50 a 6,80 kg CO2 (3 punts)
o Més de 6,80 kg CO2 (0 punts)
4. Execució de les millores proposades per l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya,
segons model de proposició de l’annex 7 (fins a un màxim de 10 punts)
A partir de la proposta del licitador de l’annex 7 es realitzarà la valoració d’aquest punt.
S’atorgaran fins un màxim de 10 punts al licitador que executi les millores 1 i 2 descrites
a l’annex 16.7 del PCT, repartint els punts de la següent manera, sense que l’execució
d’aquestes millores pugui suposar un increment del preu per al promotor ni una minva
en les característiques i atributs del projecte.
Millora
1

2

Actuació
Subministrament, muntatge i instal·lació de
5 columnes tipus clàssic amb alçada entre
4 i 5 metres, i 5 llumeneres vuitcentistes
LED, incloent la part proporcional de cablejat
i tubs dins de rasa, preses de terra, cablejat
dins de les columnes, connexions i proves.
Millora de les prestacions del sistema de
telegestió
contemplat
a
l’auditoria
energètica,
consistent
en
el
subministrament i instal·lació de 18 sistemes
de telegestió que permetin canviar la
programació (poder modificar l’horari de
funcionament i percentatge de regulació) de
les llumeneres per línia elèctrica de forma
centralitzada des del quadre de
comandament

Puntuació
Es donaran 5 punts si
s’executa
aquesta
millora.

Es donaran 5 punts si
s’executa
aquesta
millora.

5. Valoració de l’ampliació del termini de garantia de les llumeneres ofertades (fins a 8
punts)
Al Plec Tècnic es demana que les noves llumeneres que s’instal·lin tinguin una garantia
de 10 anys. L’oferta que ampliï el termini de garantia tindrà punts addicionals segons el
següent criteri: s’atorgaran 2 punt per any addicional, fins un màxim de 8 punts. Caldrà
acreditar l’ampliació del termini de garantia mitjançant l’annex 8 i un certificat de garantia
signat per l’empresa fabricant de les llumeneres.
6. Valoració del percentatge d’estalvis cedits a l’administració per sobre del mínim
establert al plec de prescripcions tècniques d’acord amb l’annex 9 del PCAP (fins a 4
punts)
L’oferta que cedeixi un major percentatge d’estalvi d’energia a l’Ajuntament, d’acord amb
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el model de proposta de l’annex 9, obtindrà la puntuació màxima de 4 punts. Per valorar
la resta de les ofertes es dividirà cadascuna d’elles entre l‘oferta de major percentatge i
el resultat es multiplicarà per 4.
Puntuació = 4 x Percentatgeof / Percentatgemax
Percentatgeof = Percentatge d’estalvi cedit de l’oferta que es valora
Percentatgemax = Percentatge de la oferta amb major percentatge d’estalvi cedit
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
L’empresa haurà de calcular les emissions generades durant l’execució del contracte i
haurà de compensar aquestes emissions. Per tal de calcular les emissions generades
l’empresa haurà de presentar, anualment, una declaració responsable indicant els
desplaçaments que ha generat la prestació del servei (origen i destí), la distància
expressada en Km, el mitjà de transport i tipologia de combustible del vehicle (on s’indiqui
la cilindrada i combustible) i si s’ha realitzat en transport públic caldrà aportar una còpia
escanejada dels bitllets. Totes les declaracions seran validades pel responsable del
contracte. Un cop finalitzat el contracte i dins del termini de garantia, l’empresa tramitarà
un certificat de compensació d’emissions que recopilarà totes les declaracions
responsables validades.
L’empresa podrà tramitar el certificat a través de qualsevol entitat pública o privada
sempre i quan les característiques dels mètode de càlcul d’emissions es basin en algun
dels estàndards més utilitzats en el Mercat Voluntari del Carboni, com per exemple:
• Verified Carbon Standard (VCS)
• Gold Standard (GS)
• Climate Community and Biodicertity Standard- CCBS
• Plan Vivo
• Social Carbon
• ISO 14:064:2
S’acceptaran també altres metodologies de càlcul sempre i quan es justifiquin de forma
adequada.
Un cop obtingut el certificat de compensació d’emissions caldrà lliurar-lo al responsable
del contracte juntament amb una breu descripció del certificat de compensació
d’emissions utilitzat.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: trenta (30) dies a comptar de la data d’enviament de l’anunci
de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (aquest termini es computarà a partir de la
confirmació per part de l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea de la recepció de
l’anunci i la publicació de la informació enviada)
b) Presentació d’ofertes: Han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes
en 2 sobres, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
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https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
Adreça a la qual s’han de trametre les ofertes:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Diputació de Girona.
b) Lloc: Oficines Diputació de Girona / Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona
c) Data/Hora: Es publicarà en el Perfil del contractant de la Diputació
http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-13 Recurs
Contra el present anunci podeu interposar els següents recursos:
1) El contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació
d’aquest anunci.
2) Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria
de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini
de quinze dies hàbils, a comptar del dia següent de la publicació d’aquest anunci.
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