Exp. Núm.2021/1521
02.03 Secretaria
3106.Contractacions de serveis per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada

Edicte sobre l’aprovació de l’expedient de contractació del servei d’eficiència energètica
de l’enllumenat públic de Llagostera (2022 - 2031)
El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, en sessió del dia 29 de setembre de 2021, ha aprovat
l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques i la convocatòria de la licitació, corresponent al contracte del servei
d’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Llagostera, pel procediment obert, de regulació
harmonitzada, mitjançant un contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió, en la
forma que es detalla a continuació en el present edicte de licitació:
1.- Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a la obtenció de la informació:
a)Organisme: Ajuntament de Llagostera. Plaça del Castell, 1. 17240 Llagostera (Girona)
b)Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c)Obtenció de documentació i informació:
1)Al perfil del contractant de l’Ajuntament a la següent adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idC
ap=1113333
2)Al correu electrònic: jpujolar@llagostera.cat
d)Número de l’expedient: 2021/1521
2.- Objecte del contracte
a) Tipus: Mixt de subministrament, obres i serveis
b) Descripció: Contractació dels serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia
total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior del municipi de
Llagostera.
c) Durada: 10 anys
d) Admissió de pròrroga: No
3.- Tramitació i procediment:
a)Tramitació: ordinària
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b) Procediment: obert, de regulació harmonitzada
c) Criteris d’adjudicació: Els inclosos en la lletra I del PCAP.
4.- Valor estimat del contracte: 1.625.479,65€ (IVA no inclòs)

Municipi

Import Total

20%
modificacions
(P1, P2 i P3)

Pròrroga

VEC

Llagostera

1.506.916,28 €

118.563,37 €

0,00 €

1.625.479,65 €

5.- Pressupost base de licitació: 1.823.368,70€ (IVA inclòs)
1.506.916,28 €, més 316.452,42 € corresponent al 21% d’IVA.
6.- Garanties exigides:
Provisional: no
Definitiva: Sí. D’acord amb les previsions de l’art. 107.1 LCSP els licitadors que presentin la
millor oferta hauran de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia del 5% del
preu final ofertat per ells, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Aquesta garantia es podrà
prestar en alguna o algunes de les formes que estableix l’art. 108 LCSP.
Atès que el termini d’execució de les obres és 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 3% de
l’import d’adjudicació del contracte per tal de mantenir l'equilibri de la contractació.
7.- Requisits específics del contractista:
a) Acreditació de la solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i financera
de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà següent:
Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major volum de negocis
dels últims tres (3) anys acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del
contracte. La solvència mínima global és la següent:
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Import mínim:

MUNICIPI

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

Llagostera

226.037,45 €

Acreditació documental:
Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en aquest Registre .
En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit .
Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals
aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu
volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA)
o bé el model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. En el
cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o
contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del volum
anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas
de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.

b) Acreditació de la solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica o professional
de l’empresari s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia,
experiència i fiabilitat, que s’haurà d’acreditar pels següents mitjans:
Al tractar-se d’un contracte mixt, amb diferents tipologies de prestacions, cal atendre la
solvència tècnica en relació a aquesta diversitat, tal i com s’indica a continuació:
Prestacions P1, P4 i P5:
Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants del
contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat, i en concret:
L’equip haurà de disposar de les titulacions següents:


1 Enginyer tècnic o enginyer superior



1 Tècnic mig o superior amb especialitat en electricitat o electrònica, amb certificat de
qualificació individual en baixa tensió segons REBT 2002 (amb carnet d’instal·lador
elèctric)
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Acreditació documental:
S’acreditarà mitjançant una relació del contractista on s’inclourà la indicació concreta
del personal tècnic o unitats tècniques.
Prestacions P2 i P3:
Una relació dels principals treballs realitzats en els últims 3 anys per l’empresa o pels directius
o treballadors de l’empresa corresponents a la mateixa naturalesa 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. El requisit mínim de solvència serà l’import acumulat del millor any d’execució
que ha de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte (atès que la durada
prevista és superior a l’any) de les prestacions P2 i P3 del contracte i que són els següents:
Import mínim:

MUNICIPI

Valor anual mitjà mínim P2 i P3

Llagostera

39.365,66 €

Acreditació documental:
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l'òrgan competent.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjançant un certificat expedit per
aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.
Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens
contractant, no serà necessari l’acreditació mitjançant certificat.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran d’acreditar aquest mitjà de solvència
tècnica.
Per les Prestacions P4 i P5:
a) Relació dels treballs executats en els últims 5 anys, que siguin de la mateixa naturalesa
que l’objecte de la prestació P4 o P5 del contracte, i s’haurà d’incloure el seu import,
dates i el destinatari, sigui públic o privat.
Aquests serveis han d’incloure la gestió integral o concessió del servei d’enllumenat
públic o execució de les tasques de manteniment de com a mínim 3 instal·lacions
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d’il·luminació exterior superior a 150 punts de llum. L’import de l’any de major execució
haurà de ser almenys el 70% de l’anualitat mitjana de la prestació P4 i P5 d’obres del
contracte i que són els següents:

MUNICIPI

Valor de la prestació P4 i P5
del contracte

Llagostera

63.986,96 €

Acreditació documental:
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l'òrgan competent.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjançant un certificat expedit per
aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.
Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens
contractant, no serà necessari l’acreditació mitjançant certificat.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran d’acreditar aquest mitjà de solvència
tècnica.
b) Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar.
Acreditació documental:
S’aportarà el catàleg oficial publicat Fitxes de presentació de les característiques
tècniques de les llumeneres, segons fitxa model de l’ Annex 5 del PCAP.
c) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, de
competència reconeguda, que acrediten la conformitat de productes perfectament
detallada mitjançant referències a determinades especificacions o normes 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:


UNE-EN 60598-1. Lluminàries. Requeriments generals i assaigs.



UNE-EN 60598-2-3. Lluminàries. Requeriments particulars. Lluminàries per a
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l’enllumenat públic.


UNE-EN 60598-2-5. Lluminàries. Requeriments particulars. Projectors.



UNE-EN 62031. Mòduls LED per a l’enllumenat general. Requeriments de
seguretat.



UNE-EN 62471. Seguretat Fotobiològica de làmpades i aparells que utilitzen
làmpades.



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.



UNE-EN 62384. Dispositius de control de electrònics alimentats amb corrent
contínua o corrent alterna per a mòduls LED. Requeriments de funcionament.



UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a
la pertorbació radioelèctrica dels equips d’il•luminació i similars.



UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d’ús general. Requeriments
d’immunitat CEM.



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)



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.

Els informes de les proves o certificats de producte que serviran per provar la solvència
tècnica definitiva del producte hauran de ser emesos per entitat o Organisme
d’Avaluació de la Conformitat (OEC) acreditada per l’ENAC o equivalent europeu.
Declaracions responsables del fabricant de les llumeneres indicant que el producte
ofert dona compliment al RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
electrotècnic per a baixa tensió i al Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, en
virtut del qual s’aprova el Reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions
d’Enllumenat exterior (REEIAE), segons model de declaracions responsables de
l’Annex 6 del present Plec.

3.

G.2. Classificació empresarial:
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:
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Per la prestació P4 i P5 (obres) :
Grup: I
Subgrup: 1
Categoria*: 3
*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
Categoria*: 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.
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
Sí. Els adjudicataris es comprometran a adscriure a l’execució del contracte a les persones que
compleixin els requisits professionals que s’especifiquen en els plecs i que s’especificaran en la
proposició. Cada licitador presentarà en el sobre A una declaració en el qual hi constarà el nom
i cognoms de les persones adscrites (Annex 3) amb els requisits mínims exigits en l’apartat de
solvència tècnica professional per les prestacions P1, P4 i P5.
8.-Presentació d’ofertes o sol·licituds de participació:
a)Data límit de presentació: 30 dies naturals a comptar a partir de la data d’enviament de
l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió europea.
b)Lloc de presentació: A través de l’eina Sobre digital accessible des del perfil del contractant
de la seu electrònica a la següent adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idC
ap=1113333
c)Admissió de variants: No estan previstes.
9.- Obertura de les proposicions:
Obertura del Sobre A que conté la documentació administrativa:
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Data: Finalitzat el termini establert a l’anunci de licitació per a la presentació d’ofertes que es
de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de l’enviament de l’anunci de licitació a l’oficina
de publicacions de la Unió Europea. En aquest sentit cal observar que 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.
Acte privat.
Obertura del Sobre B que conté la proposta de criteris avaluables de forma automàtica:
Data: Es comunicarà oportunament la data a través del Perfil del Contractant i s’efectuarà dins
un termini no superior a vint dies a comptar des de la data de finalització del termini per a
presentar ofertes.
Acte púbic: donant a conèixer el resultat de l’obertura del Sobre A. Aquest acte es celebrarà
preferentment de manera telemàtica mitjançant la plataforma ZOOM atenent a les actuals
circumstàncies sanitàries. En aquest sentit, es publicarà en el Perfil del Contractant l’enllaç per
poder seguir el transcurs de l’acte per videoconferència.

Antoni Navarro Robledo
Alcalde
Llagostera, a la data de la signatura electrònica
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