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1-ANTECEDENTS:
El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei
d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament
Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una entitat de dret públic
de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i
financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.
Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu de
prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i
subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les
instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i
construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat, que justifica
que la prestació objecte d‟aquestes actuacions s‟ajusta a les funcions de l‟àmbit
competencial d‟ATL.
El Departament de Manteniment de la xarxa desenvolupa la seva feina diària per aconseguir
els objectius de conservació, gestió i explotació abans esmentats. Dins de les feines
habituals de manteniment, figura el manteniment preventiu i correctiu dels quadres elèctrics
de dipòsits ,estacions de bombament i arquetes de la xarxa. Els sistemes d‟alimentació
ininterrompuda (SAI‟S), són elements que asseguren la continuïtat en la gestió a distància
dels equips elèctrics en cas de fallada de l‟alimentació elèctrica (com per exemple fallada de
companyia o caigudes de tensió per tempestes).
La xarxa d‟abastament d‟ATL disposa de més de 300 equips SAI‟s distribuïts en un ampli
territori. La fallada d‟aquests equips suposen un gran inconvenient en la gestió a distància
dels quadres elèctrics presents en dipòsits, estacions de bombament i arquetes. Per això és
necessari disposar de forma efectiva i ràpida d‟ equips SAI‟s que puguin substituir a aquells
equips que hagin fallat o arribat al final de la seva vida útil.

2-JUSTIFICACIÓ:
Atès tot allò exposat al punt anterior, és necessari disposar d‟un contracte pel
“SUBMINISTRAMENT D’ EQUIPS D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI’S) DE LA
XARXA D’ABASTAMENT D’ATL” .

3-ABAST:
La xarxa d‟abastament d‟ATL disposa d‟un total de 305 equips SAI‟s de petita potència
(Potència inferior a 5 KVA). Aquests equips tenen 2 rangs de potència:
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Equips SAI‟s monofàsics de 1.500 VA: Generalment estan col·locats en quadres
elèctrics de dipòsits i arquetes. Hi ha un total de 247 equips amb aquesta
potència.
Equips SAI‟s monofàsics de 3.000 VA: Generalment estan col·locats en
estacions de bombament. Hi ha un total de 58 equips amb aquesta potència.

La vida útil d‟aquests equips segons el registres històrics del Departament de Manteniment
de la Xarxa s‟ estima en 5 anys. Això significa que cada any causen baixa aproximadament
un 20% dels SAI‟s de la xarxa d‟abastament d „ATL.
Les necessitats anuals de nous equips SAI‟s a la xarxa d‟abastament d‟ATL són les
següents:



Equips SAI‟s monofàsics de 1.500 VA: Es necessiten un total de 50 equips.
Equips SAI‟s monofàsics de 3.000 VA: Es necessiten un total de 12 equips.

Així doncs el present contracte de subministrament d‟equips SAI‟s es preveu per un total de
62 equips, desglossats en els 2 rangs de potència abans esmentats.

4-PRESCRIPCIONS A ACOMPLIR EN L’EXECUCIÖ DEL CONTRACTE :
4.1- Requeriments tècnics mínims dels equips SAI‟s de 1.500 VA:
Els equips SAI‟s de 1.500 VA que s‟ofertin hauran de tenir com a mínim les següents
característiques tècniques:

* Potència:

1.500 VA (S’acceptarà fins 1.700 VA)

* Tecnologia:

On-line de doble conversió

* Protecció contra l‟ humitat:

Els seus circuits electrònics hauran de
ser Tropicalitzats.

* Tensió d‟entrada:

230 V

* Marge admès tensió d‟entrada:

≥ ± 20%

* Freqüència:

50 Hz

* Forma d‟ona de sortida:

Sinusoïdal

* Distorsió harmònica ona sortida:

≤ 5%

* Tensió de sortida:

230 V

* Marge admès tensió de sortida:

≤ ± 3%
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* Factor de potència:

≥ 0,7

* Rendiment en modus on-line:

≥ 75%

* Autonomia a plena càrrega (100%):

≥30 minuts

* Sortides digitals :

≥ 2 amb contactes lliures de potencial.
Com a mínim
hauran de donar:
Fallada tensió d’entrada, Fallada de
SAI.

* Interface amb usuari:

Pantalla LCD bé sigui tàctil o amb
polsadors externs.

* Tipus constructiu:

Únic mòdul tipus Torre

* Alçada màxima torre:

470 mm

* Amplada màxima torre:

200 mm

* Llargària màxima torre:

460 mm

* Presa de connexió:

Tipus endoll Schuko (norma DIN)

* Normativa de seguretat:

Conforme a IEC/EN 62040-1

4.2-Requeriments tècnics mínims dels equips SAI‟s de 3.000 VA:
Els equips SAI‟s de 3.000 VA que s‟ofertin hauran de tenir com a mínim les següents
característiques tècniques:

* Potència:

3.000 VA (s’acceptarà fins 3.300 VA)

* Tecnologia:

On-line de doble conversió

* Protecció contra l‟ humitat:

Els seus circuits electrònics hauran de
ser Tropicalitzats.

* Tensió d‟entrada:

230 V

* Marge admès tensió d‟entrada:

≥ ± 20%

* Freqüència:

50 Hz

* Forma d‟ona de sortida:

Sinusoïdal

* Distorsió harmònica ona sortida:

≤ 5%
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* Tensió de sortida:

230 V

* Marge admès tensió de sortida:

≤ ± 3%

* Factor de potència:

≥ 0,7

* Rendiment en modus on-line:

≥ 75%

* Autonomia a plena càrrega (100%):

≥60 minuts

* Sortides digitals:

≥ 2 amb contactes lliures de potencial.
Com a mínim
hauran de donar:
Fallada tensió d’entrada, Fallada de
SAI.

* Interface amb usuari:

Pantalla LCD bé sigui tàctil o amb
polsadors externs.

* Tipus constructiu:

tipus Torre

* Presa de connexió:

Tipus endoll Schuko (norma DIN)

* Normativa de seguretat:

Conforme a IEC/EN 62040-1

4.3-Temps de lliurament d‟una comanda de SAI‟s per part de l‟empresa adjudicatària:
El màxim temps de lliurament per una comanda de fins 10 equips SAI‟s que l‟empresa
adjudicatària haurà d‟assegurar serà inferior a 1 mes. Les empreses concursants hauran de
acreditar mitjançant carta signada pel Responsable Tècnic o Gerent el temps màxim de
lliurament al qual es comprometen a servir una comanda de:



5 SAI‟s monofàsics de 1.500 VA
5 SAI‟s monofàsics de 3.000 VA

Si qualsevol empresa no pot assegurar aquesta comanda en un temps inferior a 1 mes,
quedarà exclosa del procés d‟adjudicació.
D‟altra banda l‟incompliment del temps de lliurament compromès per part de l‟empresa que
resulti adjudicatària comportarà la rescissió immediata del contracte de subministrament.

4.4-Adreça de lliurament de les comandes de SAI‟s:
Les comandes de SAI‟s hauran de ser lliurades i amb el transport a càrrec de l‟empresa
adjudicatària a la següent adreça:
ETAP del Ter (ATL): C\ Afores s/n 08440-Cardedeu (Barcelona)
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4.5- Acreditació dels requeriments tècnics dels equips SAI‟s:
Les empreses concursants hauran d‟acreditar mitjançant Data Sheets, els requeriments
tècnics abans sol·licitats. L‟incompliment i/o falsejament així com la no acreditació de
qualsevol d‟aquests requeriments tècnics comportarà la eliminació de l‟empresa concursant
del procés d‟ adjudicació.

4.6-Protocol d‟actuació del contracte de subministrament:
L‟empresa que resulti adjudicatària designarà un “Responsable del Contracte” per part de
l‟empresa adjudicatària. Tanmateix, ATL també designarà un “Supervisor del Contracte”. El
Responsable del Contracte per part de l‟empresa adjudicatària i el Supervisor del Contracte
per part d‟ ATL seran els interlocutors habituals per l‟execució i desenvolupament del
present contracte.
El Responsable del Contracte haurà de facilitar un telèfon que estigui disponible tots els dies
feiners des de les 8:00 a les 18:00 h.
Quan sigui necessària realitzar una comanda d‟equips, el Supervisor del Contracte
s‟adreçarà per escrit (via mail i/o fax) al Responsable del Contracte indicant:




Nº d‟equips a subministrar així com potències.
Temps de lliurament màxim requerit.
Qualsevol altra circumstància que es cregui convenient.

El Responsable del Contracte haurà de confirmar també per escrit que ha rebut la comanda
dels equips.
Quan els equips arribin a l‟adreça que s‟indica al punt nº 4.4 del present Plec, començarà a
comptar el període de garantia dels mateixos.

4.7-Facturació dels equips subministrats:
La facturació dels equips subministrats es realitzarà de forma mensual segons el nombre
d‟equips lliurats durant el mateix mes i d‟acord amb els preus unitaris que resultin adjudicats.

4.8-Garantia del equips subministrats:
Els equips subministrats tindran una garantia mínima de 2 anys tant de components
electrònics com de bateries. La garantia cobrirà totes aquelles incidències derivades d‟un
defecte de fabricació i/o fallades intempestives. L‟empresa adjudicatària estarà obligada a
reposar l‟equip sencer o bé a substituir el component malmès sense cap cost per ATL.
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5-TERMINI DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT:
El termini del contracte de subministrament s‟estableix en dotze (12) mesos a partir de la
signatura del mateix.

6-CRITERIS DE VALORACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA-ECONÓMICA:
La valoració de les ofertes tècniques-econòmiques presentades per les empreses
concursants es realitzarà atenent als següents criteris:



La valoració econòmica tindrà un pes del 70%.
La valoració tècnica (o de qualitat) tindrà un pes del 30%

6.1-Valoració econòmica:
Les ofertes econòmiques es valoraran atenent la següent fórmula:

En aquest contracte:
P= 70
IL=62.550 €

6.2-Valoració tècnica (o de qualitat):
La valoració tècnica s‟efectuarà atenent a 14 Criteris automàtics objectius. La puntuació
màxima que podran obtenir les empreses concursants serà de 30 punts. Les empreses
concursants hauran d‟acreditar en la seva oferta tècnica els criteris automàtics objectius que
seguidament s‟exposen. Aquesta acreditació es realitzarà preferentment amb Data Sheets
dels equips ofertats. Aquells criteris que no es puguin acreditar mitjançant Data Sheets (per
exemple Normes de Qualitat) s‟acreditaran mitjançant el certificat corresponent. En endavant
la valoració tècnica es designarà com (PT).
Els Criteris automàtics objectius es mostren a la taula de la pàgina següent:
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Nº

Criteri

1

Marge admès tens i ó d'entrada (230 V)
SAI 1.500 VA

Rang

Puntuació

Si Marge < ± 20%

Eliminació

Si

± 20% ≤ Marge <

±22,5%

Si

± 22,5% ≤ Marge < ±25%

1 punt

Si

± 25% ≤ Marge

2 punts

Si Marge< ± 20%
2

Marge admès tens i ó d'entrada (230 V)
SAI 3000 VA

Eliminació

Si

± 20% ≤ Marge <

±22,5%

Si

± 22,5% ≤ Marge < ±25%

1 punt

Si

± 25% ≤ Marge

2 punts

Si Di s tors i ó > 5%
3

Di s tors i ó harmòni ca ona de s orti da
SAI 1.500 VA

Eliminació

3% ≤ Di s tors i ó <

5%

0 punts

Si

2% ≤ Di s tors i ó <

3%

1 punt
2 punts

Si Di s tors i ó > 5%
Di s tors i ó harmòni ca ona de s orti da
SAI 3.000 VA

Eliminació

Si

3% ≤ Di s tors i ó <

5%

0 punts

Si

2% ≤ Di s tors i ó <

3%

1 punt

Si Di s tors i ó < 2%

2 punts

Si Marge > ±3 %
5

Marge admès tens i ó de s orti da (230 V)
SAI 1.500 VA

Eliminació

Si

± 2% < Marge ≤

±3%

0 punts

Si

± 1% < Marge ≤

±2%

1 punt

Si Marge ≤ 1%

2 punts

Si Marge > ±3 %
6

Marge admès tens i ó de s orti da (230 V)
SAI 3.000 VA

Eliminació

Si

± 2% < Marge ≤

±3%

0 punts

Si

± 1% < Marge ≤

±2%

1 punt

Si Marge ≤ 1%

2 punts

Si Factor < 0,7 %
7

Factor de potènci a SAI 1.500 VA

Eliminació

Si

0,7 ≤ Factor <

0,8%

0 punts

Si

0,8 ≤ Factor <

0,9%

1 punt

Si

0,9 ≤ Factor

2 punts

Si Factor < 0,7 %
8

Factor de potènci a SAI 3.000 VA

Eliminació

Si

0,7 ≤ Factor <

0,8%

0 punts

Si

0,8 ≤ Factor <

0,9%

1 punt

Si

0,9 ≤ Factor

2 punts

Si s orti des < 2
9

10

11

Eliminació

Sorti des di gi tal s amb contacte l l i ure de Si 2 ≤ Sorti des <3
potenci al SAI 1.500 VA
Si 3 ≤ Sorti des <4

0 punts
1 punt

Si s orti des ≥4

2 punts

Si s orti des < 2

Eliminació

Sorti des di gi tal s amb contacte l l i ure de Si 2 ≤ Sorti des <3
potenci al SAI 3.000 VA
Si 3 ≤ Sorti des <4

Normes de Qual i tat i Ges ti ó

0 punts
1 punt

Si s orti des ≥4

2 punts

ISO 9001

1 punt

ISO 14001

1 punt

temps > 1 mes

12

Temps de l l i urament de fi ns 5 uni tats de Si
Si
SAI 1.500 VA
Si

Eliminació

±15 di es < temps ≤
7 di es < temps ≤

1 mes

15 di es

48 hores < temps ≤

7 di es

Si temps ≤ 48 h

Temps de l l i urament de fi ns 5 uni tats de Si
Si
SAI 3.000 VA
Si

14

Submi ni s trament gratuït de s oftware de No
moni tori tzaci ó
Si

1 mes
15 di es

48 hores < temps ≤

Si temps ≤ 48 h

1 punt
2 punts

Eliminació

15 di es < temps ≤
7 di es < temps ≤

0 punts

3 punts

temps > 1 mes

13

0 punts

Si

Si Di s tors i ó < 2%

4

0 punts

7 di es

0 punts
1 punt
2 punts
3 punts
0 punts
2 punts
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6.3-Valoració final:
La valoració final de les ofertes (PF), se obtindrà sumant per cada oferta les seves
valoracions econòmiques i tècniques.

PF = PV + PT
L‟oferta tècnica-econòmica que obtingui la puntuació final (PF) més elevada serà la que
resulti adjudicatària del present contracte.

7-PRESSUPOST DE LICITACIÓ:
El Pressupost de Licitació es desglossa de la següent forma:
PREU
UNITARI

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

1

SAI monofàsic de 1.500 VA i autonomia de 30
minuts segons especificacions tècniques del punt
4 del present plec. Inclou el transport fins adreça
establerta al punt 4.4.

885,00 €

50

44.250,00 €

SAI monofàsic de 3.000 VA i autonomia de 60
minuts segons especificacions tècniques del punt
4 del present plec. Inclou el transport fins adreça
establerta al punt 4.4.

1.525,00 €

12

18.300,00 €

PRESSUPOST LÍQUID DE LICITACIÓ
IVA 21%
PRESSUPOST BASE LIQUIDACIÓ (AMB IVA)

62.550,00 €
13.135,50 €
75.685,50 €

2

UNITATS

PREU TOTAL

El Pressupost Líquid de Licitació que s‟estableix pel “SUBMINISTRAMENT D‟EQUIPS
D‟ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI‟S) DE LA XARXA BÀSICA D‟ABASTAMENT
D‟ATL” puja a SEIXANTA- DOS MIL CINQ CENTS CINQUANTA EUROS (62.550,00 €) IVA
exclòs.
Afegint el 21% d‟ IVA al pressupost de licitació s‟obté el Pressupost Base de Licitació que
puja a SETANTA-CINQ MIL SIS CENTS VUITANTA-CINQ EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS (75.685,50 €) IVA inclòs.
Cardedeu a data de la signatura digital:

Signat digitalment per:
Andres Dueñas Jurado
Data: 17-09-2019

Signat digitalment per:
Jose Antonio Arias Quevedo
Data: 18-09-2019

Andrés Dueñas Jurado

José Antonio Arias Quevedo

Cap de Manteniment de Xarxa

Director de Manteniment

