MEMÒRIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR
Contracte de subministrament
Títol: Subministrament i instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics
Necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte, així com la idoneïtat del seu
objecte i contingut per satisfer-les.
Ports de la Generalitat té com objectiu l’adaptació dels espais portuaris per a implantar punts
de recàrrega per a vehicles elèctrics per afavorir la mobilitat sostenible dins del Pla de la
Generalitat PIRVEC.
S’instal·laran punts de càrrega ràpida 50kWdc-45kWac (EdRR) als 3 ports comercials:
Palamós, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita.
S’instal·laran punts de càrrega semi-ràpida 22kWac (EdRsR) a 10 ports: Llançà, Port de la
Selva, Roses, l’Escala, Sant Feliu de Guíxols, Blanes, Arenys de Mar, Ametlla de Mar, Les
Cases d’Alcanar i Deltebre.
Les estacions estan ubicades en vies pública o en un llocs directament accessibles des de la
via pública amb accés garantit permanentment i senyalitzades a l’efecte i aptes per a tots els
usuaris de vehicle elèctric i a qualsevol tipus de vehicle elèctric estàndard. S'hauran de poder
activar mitjançant un telèfon mòbil intel·ligent amb una aplicació específica o bé mitjançant un
codi QR o sistema similar. Recollirà la següent informació de l’us i funcionament i s'haurà
d'enviar telemàticament mitjançant els protocols de comunicació estàndard disponibles a
l'estació de recàrrega o al centre de control associat a l'estació de recàrrega i s'haurà de fer
arribar a l'ICAEN amb un sistema compatible amb el seu “visor de punts de recàrrega
elèctrics”.
Codificació CPV
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de 28 de novembre de 2007 que modifica el
Reglament (CE) no 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el
Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17 / CE i 2004/18 / CE del
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò
referent a la revisió del CPV es proposa que el CPV sigui:
31000000-6 Maquines, aparells, equip i productes consumibles elèctrics; il·luminació
Justificació de l’elecció del procediment
Es proposa tramitar l’expedient pel procediment obert.
Justificació divisió/no divisió en lot
Es justifica que no es divideix en lots atès que es tracta d’un sistema de punts de
subministrament dins d’un sistema comú amb criteris homogenis a tots els ports i que
comparteixen programes de gestió. A nivell dels usuaris portuaris no ha d’haver diferència
entre els usuaris dels diferents ports.
Passeig Marítim, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel 93 815 96 97
zona.centre@gencat.cat
ports.gencat.cat

Termini
L’adjudicatari haurà de lliurar, instal·lar i deixat en òptim funcionament tots els equipaments
en el termini de quatre (4) mesos.
Determinació del preu del contracte
La determinació del preu és per preus unitaris
Valor estimat de la prestació i pressupost de licitació
El valor estimat de la prestació és de 218.424,86 €, sense IVA està distribuït en les diferents
zones portuàries de la següent manera:
Zona Portuària Nord:

PUNT DE RECARREGA
MODEM 3G
BASAMENT
QUADRE ELECTRIC
COMPTADOR
CABLEJAT
CANALITZACIO
PERICO
SENYALITZACIO
SEGURETAT I SALUT
MANTENIMENT 2 anys
CAMPANYA INFORMATIVA

LLANÇÀ PORT
ROSES
L'ESCALA PALAMÓS S FELIU BLANES
3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 28.500,00 3.610,00
3.610,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
680,00
680,00
680,00
680,00
680,00
680,00
680,00
588,22
588,22
588,22
588,22
588,22
588,22
588,22
250,00
250,00
250,00
250,00
1.200,00
250,00
250,00
1.820,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00
3.200,00 2.150,00
2.150,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1.656,00 1.656,00 1.656,00 1.656,00
1.656,00 1.656,00
1.656,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
11.104,22 11.434,22 11.434,22 11.434,22 38.324,22 11.434,22
11.434,22
PREU
106.599,54 €
IVA 21%
22.385,90 €
TOTAL
128.985,44 €

Zona Portuària Centre:
PUNT DE RECARREGA
MODEM 3G
BASAMENT
QUADRE ELECTRIC
COMPTADOR
CABLEJAT
CANALITZACIO
PERICO
SENYALITZACIO
SEGURETAT I SALUT
MANTENIMENT 2 anys
CAMPANYA INFORMATIVA

ARENYS DE MAR VILANOVA I LA GELTRÚ
3.610,00
28.500,00
600,00
600,00
200,00
400,00
680,00
680,00
588,22
588,22
950,00
650,00
570,00
570,00
500,00
500,00
600,00
600,00
300,00
300,00
1.656,00
1.656,00
300,00
300,00
10.554,22
35.344,22
preu
45.898,44 €
IVA 21%
9.638,67 €
TOTAL
55.537,11 €

Zona Portuària Sud:

PUNT DE RECARREGA
MODEM 3G
BASAMENT
QUADRE ELECTRIC
COMPTADOR
CABLEJAT
CANALITZACIO
PERICO
SENYALITZACIO
SEGURETAT I SALUT
MANTENIMENT 2 anys
CAMPANYA INFORMATIVA

AMETLLA DELTEBR S.CARLES CASES
3.610,00 3.610,00 28.500,00
3.610,00
600,00
600,00
600,00
600,00
200,00
200,00
400,00
200,00
680,00
680,00
680,00
680,00
588,22
588,22
588,22
588,22
100,00
150,00
250,00
700,00
950,00
540,00
740,00
270,00
500,00
500,00
1.500,00
500,00
600,00
600,00
600,00
600,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1.656,00 1.656,00
1.656,00
1.656,00
300,00
300,00
300,00
300,00
10.084,22 9.724,22 36.114,22
10.004,22
65.926,88
IVA 21%
13.844,64 €
TOTAL
79.771,52 €

Solvència tècnica
D’acord amb l’article 89 de la LCSP, es proposa requerir als licitadors la següent solvència
tècnica següent:
f) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, de
competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes perfectament detallada
mitjançant referències a determinades especificacions o normes tècniques.
•

Certificat CE d’homologació dels equips

Documentació tècnica a presentar:
La documentació a incloure en el sobre B serà tota aquella documentació relacionada amb
els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, i concretament s’inclourà la següent:
•

Fitxa tècnica dels aparells justificant el compliment de les característiques tècniques.
Especialment:
• Instal·lació:
o Potència de càrrega
o Qualitat dels materials i temps de vida útil
o Senyalització i retolació
o Grau d’estanqueïtat
o Grau de resistència
o Campanya informativa
•

Software de telegestió:
o Adaptabilitat, aplicatius i connectivitat amb programes de facturació
o Adaptabilitat i interconnexió amb altres sistemes de gestió
d’aparcaments dins del marc de la Generalitat derivats del Pla PIRVEC
o Estadístiques, paràmetres de control, llenguatges i formes de pagament
o Pla de formació de hardware i software

•

Explotació, després de la garantia de funcionament:
o Manteniment del software i flexibilitat d’adaptació a canvis i
actualitzacions, cost i actuacions incloses

o
o
o
o

Manteniment preventiu, cost i actuacions incloses
Llistat de Preus de reposició
Telèfon de suport
Nombre de targes facilitades inicialment i cost unitari

•

Anàlisis ambiental en especial
o gestió de residus
o us de materials sostenibles.

•
•

Manual de manteniment amb el detall de les actuacions i freqüències
Software justificant el compliment de les característiques tècniques. Especialment::
o Protocol obert
o Requisits digitals
o estadístiques

Criteris d’adjudicació
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació
qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits
a la LCSP.
La puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i
avaluables automàticament) és de 100 punts. El criteris econòmics poden representar un
màxim de 50 punts, i els relacionats amb la qualitat dels treballs, 50 punts.
A) La puntuació màxima de la proposició econòmica (avaluables automàticament) serà de
50 punts, en base a les fórmules següents:
Oferta econòmica ........................................... 0 a 50 punts

On
Pv = Puntuació econòmica de l’oferta v
Ov = oferta a valorar
O m = Oferta mínima
IL = import de licitació
M= factor de modulació, M=1
P = puntuació econòmica P=50

B) Termini de garantia i servei postvenda. La puntuació màxima serà de 15 punts.
Es detallarà el termini de garantia, el subministrament de peces de recanvi i la garantia de
funcionament, un cop acabat el període de vigència del contracte de subministrament i
instal·lació.
•

Garantia obligatòria de material serà com a mínim 2 anys. La millora en aquest termini
es valorarà un punt per cada any addicional fins a 3 punts.

•

Garantia de subministrament de peces de recanvi i instal·lació, a preu del llistat de
preus que es presenti, al menys durant un període de 5 anys, des de la mateixa data,
amb productes iguals o totalment compatibles als subministrats i en un termini màxim
de 1 mes. La millora en aquest manteniment es valorarà un punt per cada any
addicional fins a 3 punts.

•

Garantia de funcionament, que inclourà els treballs de reposició dels materials per
causes alienes al fabricant la instal·lació, l’actualització i configuració del software i la
revisió dels elements instal·lats per a garantir el correcte funcionament durant un
període de vint-i-quatre (24) mesos. No inclou les despeses de consum elèctric ni cost
del material per causes alienes. La millora en aquest manteniment es valorarà un punt
per cada any addicional fins a 9 punts.

C) Els criteris per a la valoració dels apartats amb judici de valor La puntuació màxima de les
proposicions tècniques (avaluables mitjançant judici de valor) serà de 35 punts, en base als
criteris següents:
a) Qualitat funcional del material ofertat. Fins a 30 punts. Es valorarà l’arquitectura
presentada i el detall i qualitat dels elements a instal·lar que es troben detallats a la
clàusula quarta d’aquest plec així com la facilitat i cost de manteniment del sistema i
integració en d’altres sistemes de gestió. En especial es valoraran:
• Instal·lació ( 12 punts):
o Potència de càrrega
o Qualitat dels materials i temps de vida útil
o Senyalització i retolació
o Grau d’estanqueïtat
o Grau de resistència
o Campanya informativa

b)

•

Software de telegestió (8 punts):
o Adaptabilitat, aplicatius i connectivitat amb programes de facturació
o Adaptabilitat i interconnexió amb altres sistemes de gestió
d’aparcaments dins del marc de la Generalitat derivats del Pla PIRVEC
o Estadístiques, paràmetres de control, llenguatges i formes de pagament
o Pla de formació de hardware i software

•

Explotació, després de la garantia de funcionament: (10 punts)
o Manteniment del software i flexibilitat d’adaptació a canvis i
actualitzacions, cost i actuacions incloses
o Manteniment preventiu, cost i actuacions incloses
o Llistat de Preus de reposició
o Telèfon de suport
o Nombre de targes facilitades inicialment i cost unitari

Compromís medi ambiental. La puntuació màxima serà de 5 punts.

Es valorarà aquella oferta que ofereixi un compromís de subministrament respectuós amb el
medi ambient, justifiqui la correcta gestió de residus i faci servir materials sostenibles.
Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 35
punts al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta:
Puntuació tècnica final v = 35 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima
Total puntuació .............................................. 0 a 100
Puntuació mínima a assolir per a continuar el procediment:
Es proposa que els licitadors obtinguin un mínim de 20 de 35 punts totals.

Subcontractació:
Les tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació i que s’han d’executar
directament pel contractista principal són:
- La connexió dels aparells.
- La posada en servei.
En cas de subcontractació caldrà indicar:
- Tasca que es subcontracta.
- Empresa a qui subcontracta.
- Condicions i termini.
Condicions d’execució
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Obligació essencial: SI
-

De tipus mediambiental:
o
o

-

Es justificarà l’ús de materials reciclables sempre que compleixin amb les
prescripcions del plec.
Es justificarà la gestió dels residus generats a traves de gestors autoritzats.

De tipus social o relatives a l’ocupació:
o

Presentar un estudi de la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball.

Conclusió
Vist això, i d’acord amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, aquesta Zona Portuària proposa que s’iniciï la tramitació per a l’adjudicació
del contracte de subministrament, pel procediment obert, en virtut del que s’ha exposat
anteriorment.

Margarita Díez Rilova
Responsable territorial
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