La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 de desembre de 2018, ha
aprovat el Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques que han de regir la licitació de les actuacions de millora de l’estalvi energètic
del sistema d’enllumenat públic de l’Arboç dins de la zona de pla de barris, obrint-se
un termini de 26 dies, comptats des del dia següent de la publicació de l’anunci en el
perfil del contractant de l’ajuntament de l’Arboç
Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de l’Arboç
b) Dependència: Secretaria
c) Núm. d’expedient: 3157-2018
Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte:Obres de modificació de l’enllumenat públic exterior del
terme municipal de l’Arboç, concretament de la zona delimitada pel Pla de Barris.
b) Lloc d’execució : l’Arboç
c) Termini: 3 mesos.
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Procediment: obert simplificat.
b) Tramitació: ordinària
Pressupost base de la licitació: 177.914,04 euros,IVA exclòs i 215.275,99 euros, IVA
inclòs.
Garantia provisional: No s’exigirà garantia provisional
Obtenció de documentació i informació :
1) Obtenció de documentació:
a) Entitat: Ajuntament de l’Arboç
b) Domicili: C/ Major, 26
c) Localitat: L’Arboç
d) Telèfon: 977 67 00 83
e) Fax. 977 67 02 57
f) http://arbocenc.eadministracio.cat/contractor-profile-list
2) Data límit d’obtenció de documents i informació: la fixada com a límit per a la
presentació d’ofertes.
Requisits del contractista : Els que figuren a la clàusula tretzena i quinzena dels plecs
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EDICTE

de clàusules administratives particulars.
Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies,a comptar des del dia següent de la
publicació de l’anunci en el perfil del contractant de l’ajuntament de l’Arboç.
b) Documentació a presentar: la que figura al plec de clàusules.
c) Lloc de presentació: presentació electrònica o be presentació en el Registre
General de l’Ajuntament de l’Arboç o per correu
d) Entitat: Ajuntament de l’Arboç
e) Domicili: carrer Major, 26
f) Localitat i codi postal: l’Arboç - 43720
Obertura d’ofertes :
a)
b)
c)
d)

Entitat: Ajuntament de l’Arboç
Domicili: carrer Major, 26
Localitat: l’Arboç
Acta: a partir del cinquè dia després de la fi del termini de presentació de
proposicions, s’obrira en sessió no publica, el sobre núm. 1. El sobre núm. 2
s’obrirà en sessió pública, un cop qualificada la documentació i valorada l’oferta
continguda en el sobre núm. 1. El dia i hora d’obertura del sobre núm. 2 es
notificarà als licitadors i es farà publica en el perfil del contractant.

Despeses dels anuncis: Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del
contractista adjudicatari.
Criteris que cal tenir en compte en l’adjudicació del concurs i ponderació atribuïda

A.- Criteris quantificables de forma automàtica (85 punts)

Sent:
Vof = Valoració corresponent a l’oferta en qüestió.
Bof = Baixa corresponent a aquesta oferta, en %
Bmàx = Baixa corresponent a l’oferta més baixa, en %
Es considerarà baixa temerària aquella baixa superior al 20%
A.2 Ampliació del període de garantia dels productes oferts: es concediran fins 20
punts.
Tenint en compte que la garantia mínima dels productes és de cinc anys, es puntuarà
amb un punt per cada sis mesos que s’incrementi el període de garantia dels
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A.1 Preu ofert: es concediran fins 20 punts d’acord amb el preu ofert, d’acord a la
següent fórmula:

productes fins un increment màxim de deu anys (total quinze anys).
Per poder valorar correctament el criteri d’ampliació de la garantia, el licitador haurà
d’entrega una declaració responsable del fabricant dels equips oferts segons el model
de l’Annex IV del present plec.
Avaluació de criteris tècnics sobre la solució tecnològica proposada: 45 punts
com a màxim. Es valorarà d’acord als següents aspectes:
·

·
·
·

·
·
·

Subministrament de sistema de telegestió punt a punt de totes les
lluminàries que son abast del present procediment de contractació:
o Mitjançant tecnologia GPRS (5 punts)
o Mitjançant tecnologia ràdio freqüència (5 punts)
o Mitjançant tecnologia PLC (10 punts)
Disponibilitat de les variables de tensió en continua i alterna del Driver,
temperatura de treball del Driver, hores de funcionament i potència regulada
de cadascuna de les lluminàries ofertes (5 punts).
Integració dels elements de comunicació del sistema de telegestió a
l’interior de la lluminària (4 punts).
Sistema d’agrupació de lluminàries des de la plataforma amb accés gratuït
per a l’Ajuntament durant el període de garantia oferta. El sistema
d’agrupació permetrà controlar les lluminàries dels grups de forma simultània
(4 punts).
Sistema de repotenciació de lluminàries en intervals del 5% de la potència
de la lluminària, permetent la regulació de les lluminàries des del 5% al
100% de la potència de la mateixa (4 punts).
Informació d’errors de les lluminàries, on el responsable de manteniment
rebi de forma automàtica notificacions d’errors de les lluminàries, així com la
posició de la lluminària (4 punts).
Unificació de potencia subministrada. Per totes aquelles lluminàries del
mateix model que tinguin una potencia màxima de 60W, es subministraran
totes les potencies igual (60W) i es configuraran a la potencia necessària en
cada cas (4 punts).

Per poder valorar correctament els criteris tècnics indicats, el licitador haurà d’entregar
una declaració responsable del fabricant dels equips oferts on s’acrediti el compliment
dels requisits indicats segons els models de l’Annex III.

B.- Criteris quantificables mitjançant judici de valor (15 punts)
S’atorgaran un màxim de 15 punts.
·
Memòria tècnica (fins 12 punts) justificativa de tots els treballs a realitzar,
incloent:
o Coneixement de l’estat actual de les instal·lacions abast del projecte (fins
a 1 punts)
o Proposta del producte (fins a 8 punts)
o Estudi sobre els consums energètics (fins 1 punt), tant de la situació
actual com de la situació posterior a emprendre les actuacions. Per això,
es tindrà en compte els següents paràmetres de càlculs:
- Hores de funcionament actual: 4.300 hores
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A.3

- Consum d’equips auxiliars en llums de descàrrega: 15%
o Programa d’obres (fins 1 punt). A efectes d’atorgar la puntuació es
valorarà:
- La coherència de la proposta i claredat i precisió del programa, en
particular el grau de detall dels recurs tècnics, materials i d’equips
destinats a l’execució del contracte.
- Personal tècnic adscrit al contracte addicionalment al mínims establert
com solvència tècnica.
- Temps de dedicació del personal destinat a l’execució del projecte.
o Pla de gestió de residus (fins 1 punt). Se valorarà atenent a la precisió,
claredat i detall del Pla.
·

Estudi luminotècnic (fins 3 punts), en base a la solució proposta i la
classificació de les vies d’acord al Reglament d’Eficiència Energètica a
Instal·lacions d’Enllumenat Exterior (Real Decret 1890/2008).

Joan Sans i Freixas
L’Alcalde
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