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JBB/ar
008 Contractació
Exp. 2020/4307

Anunci de formalització de contracte

Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Organisme: Diputació de Girona.
Número d’identificació: 8001760009.
Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació
Número d'expedient: 2020/4307
Domicili: Pujada Sant Martí, 5
Localitat i codi postal: Girona CP: 17004.
Codi NUTS: ES512
Telèfon: 972185000
Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.ddgi.cat/perfildelcontractant
Tipus de poder adjudicador Administració Local
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals

Objecte del contracte:
a) Classificació estadística del contracte (Codi CPV):
09321000-5 aigua calenta.
b) Lloc d'execució: Codi NUTS: ES512
c) Descripció: L’objecte del contracte és l’adjudicació per lots, per a la instal·lació i el
subministrament d’una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat
municipal dels dos ajuntaments participants en aquesta contractació conjunta
esporàdica, mitjançant una acció global i integrada que també inclou el
subministrament d’energia tèrmica, el manteniment preventiu i el correctiu de la nova
instal·lació i la gestió energètica dels edificis de conformitat amb els documents que
formen part d’aquest plec de clàusules i el plecs de prescripcions tècniques.
El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa
operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya, eix prioritari 4, cofinança en un 50 per
cent de la despesa elegible de l’operació GO03-000003 “Calderes, xarxes de calor i
instal·lacions per a la producció d'estella forestal” dins la qual s’inclou la present
licitació. L’actuació global i integrada objecte del present contracte comprèn les
següents prestacions:
Prestació P1– Subministrament d’energia tèrmica i gestió energètica
P1a: Subministrament d’energia tèrmica a partir dels combustibles corresponents
(estella procedent de la gestió forestal local i sostenible i/o altres combustibles
biomàssics, com per exemple pellet) i gestió del subministrament de combustibles
per alimentar les instal·lacions tèrmiques dels edificis inclosos en l’abast d’aquesta
licitació, control de qualitat, quantitat, ús i garanties d’aprovisionament per a la
caldera de biomassa.
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P1b: Gestió energètica integral per al funcionament correcte de les actuacions
objecte del contracte (que engloba els edificis beneficiaris de l’energia tèrmica
produïda amb biomassa), amb estalvis garantits de com a mínim el 10% elèctric i el
5% tèrmic.
Prestació 2- Manteniment preventiu
Manteniment preventiu per aconseguir el perfecte funcionament i neteja de la totalitat
de les instal·lacions amb tots els seus components, així com aconseguir la
permanència en el temps del rendiment de les instal·lacions i de tots els seus
components al valor inicial.
També es durà a terme el manteniment normatiu i preventiu de les calderes de
combustibles no renovables instal·lades en cada un dels centres on es subministra
energia tèrmica per tal que entrin en funcionament de forma automàtica (en funció
del projecte) en cas de fallada de la caldera de biomassa.
Prestació P3 – Manteniment correctiu i garantia total:
Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats a les instal·lacions
segons es regula al Plec de prescripcions tècniques sota la modalitat de garantia
total.
Prestació P4 – Obres d’adequació i renovació de les instal·lacions i incorporació de
la tecnologia d’energies renovables (instal·lació de biomassa)
L'empresa adjudicatària realitzarà les obres d’adequació per l’equip generador
d’energia renovable, la instal·lació del mateix i la instal·lació de la xarxa de calor, tal
com es detalla en el Plec de condicions tècniques i en els projectes executius
aprovats per l’ajuntament de cada lot.
Els lots a licitar corresponen cadascun a una instal·lació de biomassa en els
següents municipis:
Lot 1: La Cellera de Ter. “Instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor per
als edificis del CEIP Juncadella i del menjador escolar del municipi de la Cellera de
Ter”.
Lot 2: Quart. “Instal·lació d’una caldera de biomassa al pavelló, escola i local social
del municipi de Quart”.
Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: mixt
b) Tramitació: Ordinària, subjecte a regulació harmonitzada.
c) Tipus de procediment d’adjudicació: Obert amb pluralitat de criteris.
Adjudicació del contracte:
a) Criteris d’adjudicació:
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pel CEIP Juncadella i el menjador escolar del municipi de la Cellera de Ter”.
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-

Criteris quantificables de forma automàtica (sobre B) Fins a 100 punts

1. Reducció percentual de l’import total del contracte (fins a 70 punts).
Es considerarà la reducció percentual (X%) aplicada de forma global pel conjunt de
les actuacions. El percentatge de reducció ha de ser el mateix per a cada una de les
prestacions i s’aplicarà a cada una de les prestacions de forma independent.
El percentatge de reducció s’haurà d’expressar amb dos decimals i es prendrà com
a referència per calcular l’import de les prestacions anuals (P1a+P1b+P2+P3) i
l’import de les obres (P4).
Pressupost màxim de licitació = (P1a+P1b+P2+P3)* 5 anys de contracte + P4
Import ofertat = (100-X%) * pressupost màxim de licitació,
En conseqüència, els valors de cada prestació ofertada queden de la següent
manera:
P1a (€/kWh) ofertat = (100-X%) · P1a (€/kWh)màxim de licitació
P1b (€/any) ofertat = (100-X%) · P1b (€/any) màxim de licitació
P2 (€/any) ofertat = (100-X%) · P2 (€/any) màxim de licitació
P3 (€/any) ofertat = (100-X%) · P3 (€/any) màxim de licitació
P4 (€)ofertat = (100-X%) · P4 (€) màxim de licitació
S'atorgarà la puntuació màxima a qui hagi formulat l'oferta econòmica de menor preu
en forma de reducció percentual (X%) més avantatjosa respecte el pressupost
màxim de licitació, i es prendrà la mateixa com a referència.
La resta de proposicions econòmiques es valoraran segons la fórmula següent:
PUNTS= (% pressupost màxim de licitació (100%) - % de reducció de l’Oferta més
avantatjosa))/ ((% pressupost màxim de licitació (100%) - % de reducció d’oferta a
considerar) x puntuació màxima
2. Millores en eficiència energètica (fins a 25 punts)
2.2 Augment de la qualitat tècnica de instal·lació mitjançant la implantació d’un
sistema de gestió energètica de la instal·lació que permeti una gestió i control més
acurada de la instal·lació (25 punts)
Es proposa implantar un sistema que permeti un millor control i supervisió remota
de la instal·lació així com estalvi de costos energètics. El sistema ha de ser
compatible amb la regulació d’equips instal·lats i descrits en el projecte i queda
descrit en la mesura 1, annex 7 del projecte executiu.
La inversió inclou el sistema de telegestió, router, targetes de comunicació, software,
integració comptador energètic, cablejat i resta d’elements necessaris per una
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correcte execució del sistema, instal·lació global i posada en marxa. Aquesta millora
no té cap cost per part de l’Administració contractant i la valoració del sistema de
gestió energètica ascendeix en 4.102 € d’acord amb el projecte executiu.
3. Reducció de la petjada de carboni (fins a 5 punts)
3.1 Menor petjada de carboni en el desplaçament dels serveis tècnics, expressada
en tones de CO2 en el desplaçament dels serveis tècnics qualificats (fins a 2.5
punts).
Cal acreditar amb certificat de compromís del subministrador d’acord amb el model
de la Diputació adjunt en el present plec de clàusules com a document annex.
S’estableixen les següents puntuacions:







De 0 a 1,4 kgCO2 (2.5 punts)
De 1,5 a 2,6 kgCO2 (2 punts)
De 2,7 a 4,4kgCO2 (1.5 punts)
De 4,5 a 5,4 kgCO2 (1 punts)
De 5,5 a 6,7 kgCO2 (0.5 punts)
Més de 6,8 kgCO2 ( 0 punts)

3.2 Menor petjada de carboni en el transport, expressada en kg de CO2 per tona
d’estella subministrada (fins a 2.5 punts)
L’empresa subministradora/transportista justificarà aquesta petjada de carboni a
partir de la distància recorreguda des del magatzem d’estella i/o bosc d’origen,
durant tota la durada del contracte. En cas de canvi d’empresa de subministrament
d’estella les característiques de justificació de la petjada de carboni de l’estella
subministrada s’hauran de mantenir. Els càlculs de la petjada de carboni es troben
en el model de la Diputació adjunt com a annex que cal omplir i la justificació de
l’origen de l’estella està descrita en el punt 9.3 plec de condicions tècniques de cada
lot.
Cal acreditar amb certificat de compromís del subministrador d’acord amb el model
de la Diputació adjunt en el present plec de clàusules com a document annex.






Menys de 2,0 kg de CO2 (transport anada) (2.5 punts)
De 2,1 a 4,0 kg de CO2 (transport anada) (2 punts)
De 4,1 a 6,0 kg de CO2 (transport anada) (1.5 punts)
De 6,1 a 8 kg de CO2 (transport anada) (1 punt)
Més de 8,1 kg de CO2 (transport anada) (0 punts)

Lot 2: Quart. “Instal·lació d’una caldera de biomassa al pavelló, escola i local
social del municipi de Quart”.
-

Criteris quantificables de forma automàtica (sobre B) Fins a 100 punts

1.

Reducció percentual de diferents partides del contracte (fins a 70 punts)
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Es considerarà la reducció percentual (X%) aplicada de forma global pel conjunt de les
actuacions. El percentatge de reducció ha de ser el mateix per a cada una de les
prestacions i s’aplicarà a cada una de les prestacions de forma independent.
El percentatge de reducció s’haurà d’expressar amb dos decimals i es prendrà com a
referència per calcular l’import de les prestacions anuals (P1a+P1b+P2+P3) i l’import de
les obres (P4).
Pressupost màxim de licitació = (P1a+P1b+P2+P3)* 5 anys de contracte + P4
Import ofertat = (100-X%) * pressupost màxim de licitació,
En conseqüència, els valors de cada prestació ofertada queden de la següent manera:
P1a (€/kWh) ofertat = (100-X%) · P1a (€/kWh)màxim de licitació
P1b (€/any) ofertat = (100-X%) · P1b (€/any) màxim de licitació
P2 (€/any) ofertat = (100-X%) · P2 (€/any) màxim de licitació
P3 (€/any) ofertat = (100-X%) · P3 (€/any) màxim de licitació
P4 (€)ofertat = (100-X%) · P4 (€) màxim de licitació
S'atorgarà la puntuació màxima a qui hagi formulat l'oferta econòmica de menor preu en
forma de reducció percentual (X%) més avantatjosa respecte el pressupost màxim de
licitació, i es prendrà la mateixa com a referència.
La resta de proposicions econòmiques es valoraran segons la fórmula següent:
PUNTS= (% pressupost màxim de licitació (100%) - % de reducció de l’Oferta més
avantatjosa))/ ((% pressupost màxim de licitació (100%) - % de reducció d’oferta a
considerar) x puntuació màxima
2.

Millores en eficiència energètica (fins a 25 punts)

2.1
Augment de la qualitat tècnica de instal·lació mitjançant la implantació d’un
sistema de gestió energètica de la instal·lació que permeti una gestió i control més
acurada de la instal·lació (5 punts)
Es proposa millorar les prestacions del sistema de telecontrol i monitorització del
projecte perquè permeti un millor control i supervisió remota de la instal·lació del circuit
secundari així com estalvi de costos energètic. El sistema ha de ser compatible amb la
regulació d’equips instal·lats i descrits en el projecte.
L’ampliació del telecontrol i les prestacions addicionals dels circuits secundaris queden
descrites en la millora annexa al projecte descrita pel redactor del projecte. La inversió
inclou el extensions del sistema de control bàsic, sondes, elements de maniobra
programació del software, cablejat i resta d’elements necessaris per una correcte
execució del sistema, instal·lació global i posada en marxa. Aquesta millora no té cap
cost per part de l’administració contractant i la valoració del l’ampliació de prestacions
del sistema de control del projecte ascendeix a 2.062 € sense IVA d’acord amb l’annex
de la millora ampliació telecontrol que es troba dins la memòria del projecte.
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2.2
Augment de la qualitat tècnica de instal·lació mitjançant l’augment de potència
tèrmica de la caldera per tal de poder proporcionar una forma d’operació i gestió tèrmica
més sobrada al sistema (20 punts)
Es proposa millorar les prestacions del sistema tèrmic de biomassa mitjançant la
col·locació d’una caldera de major potència tèrmica (150 kWt) i un dipòsit d’inèrcia de
2.500 litres en el circuit primari (augmentant 500 litres la capacitat inicial).
La inversió inclou les modificacions dels dos elements descrits i la resta d’elements
necessaris per una correcte execució del sistema, instal·lació global i posada en marxa.
Aquesta millora no té cap cost per part de l’administració contractant i la valoració del
l’ampliació de prestacions del sistema de control del projecte ascendeix a 9.800 € sense
IVA d’acord amb l’annex I: Augment de la potència tèrmica instal·lada, que s’adjunta
com a annex al projecte.
3.

Reducció de la petjada de carboni (fins a 5 punts)

3.1
Menor petjada de carboni en el desplaçament dels serveis tècnics, expressada
en tones de CO2 en el desplaçament dels serveis tècnics qualificats (fins a 2.5 punts).
Cal acreditar amb certificat de compromís del subministrador d’acord amb el model de
la Diputació adjunt en el present plec de clàusules com a document annex. S’estableixen
les següents puntuacions:
•
•
•
•
•
•

De 0 a 1,4 kgCO2 (2.5 punts)
De 1,5 a 2,6 kgCO2 (2 punts)
De 2,7 a 4,4kgCO2 (1.5 punts)
De 4,5 a 5,4 kgCO2 (1 punts)
De 5,5 a 6,7 kgCO2 (0.5 punts)
Més de 6,8 kgCO2 ( 0 punts)

3.2
Menor petjada de carboni en el transport, expressada en kg de CO2 per tona
d’estella subministrada (fins a 2.5 punts)
L’empresa subministradora/transportista justificarà aquesta petjada de carboni a partir
de la distància recorreguda des del magatzem d’estella i/o bosc d’origen, durant tota la
durada del contracte. En cas de canvi d’empresa de subministrament d’estella les
característiques de justificació de la petjada de carboni de l’estella subministrada
s’hauran de mantenir. Els càlculs de la petjada de carboni es troben en el model de la
Diputació adjunt com a annex que cal omplir i la justificació de l’origen de l’estella està
descrita en el punt 9.3 plec de condicions tècniques de cada lot.
Cal acreditar amb certificat de compromís del subministrador d’acord amb el model de
la Diputació adjunt en el present plec de clàusules com a document annex.
•
•
•
•
•

Menys de 2,0 kg de CO2 (transport anada) (2.5 punts)
De 2,1 a 4,0 kg de CO2 (transport anada) (2 punts)
De 4,1 a 6,0 kg de CO2 (transport anada) (1.5 punts)
De 6,1 a 8 kg de CO2 (transport anada) (1 punt)
Més de 8,1 kg de CO2 (transport anada) (0 punts)
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b) El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
UE: Sí, El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el
Programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya, eix prioritari 4, cofinança
en un 50 per cent de la despesa elegible de l’operació GO03-000003 “Calderes,
xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d'estella forestal” dins la qual
s’inclou la present licitació.
c) Formalització del contracte:
a) Data de formalització del contracte i contractistes:
Lot 1: La Cellera de Ter. “Instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor pel
CEIP Juncadella i el menjador escolar del municipi de la Cellera de Ter”.
Data: 15/07/2021
Contractista: VISIÓ SOLAR SL (B64431422)
Lot 2: Quart. “Instal·lació d’una caldera de biomassa al pavelló, escola i local social del
municipi de Quart”.
Data: 15/07/2021
Contractista: INST COMET SL UNIPERSONAL (B59950964)
b) Valor de les ofertes seleccionades:
Lot
1
2

Municipi
La Cellera de Ter
Quart

Valor de l’oferta
(IVA no inclòs)
104.539,77 €
194.014,09 €

IVA
21.953,35 €
40.742,96 €

TOTAL
126.493,12 €
234.757,05 €

Recurs
Contra el present anunci de formalització, que esgota la via administrativa, 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 al de recepció
d'aquesta notificació.
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, computables d'acord amb el que es regula per a cada acte
recurrible a l'article 50 de la Llei de contractes del sector públic.

