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Proposta de contractació
TITOL: “SERVEIS DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE CONTROL DE L'AIGUA EN EL
TERRITORI (SICAT) SOTA GESTIÓ DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA. Clau:
CTN1801025”.
Import de licitació: 2.360.000,00 € EUR (dos milions tres-cents seixanta mil euros) (més
IVA).
Termini d’execució: dos (2) anys, prorrogables dos (2) anys més, mitjançant pròrrogues
anuals.
El Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, estableix que l’Agència Catalana de l’Aigua és l’administració
hidràulica de Catalunya, la qual adopta la forma jurídica d’entitat de dret públic de la
Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al
compliment de les seves funcions.
Vistes les competències atribuïdes a l’Agència Catalana de l’Aigua per l’article 8 del text
refós esmentat.
Atès que es necessari executar els esmentats treballs, l’objecte d’aquesta contractació és
realitzar un conjunt de serveis desenvolupats per a la Unitat de Xarxes de Control (UXC) del
Departament d’Infraestructures de Control i Regulació (DICR):




Execució d’actuacions de manteniment preventiu a demanda i manteniment correctiu
per corregir les disfuncions que es detectin en els punts de control del territori (PCT)
del SICAT.
Execució d’actuacions complementàries necessàries per garantir la funcionalitat,
l’actualització dels requeriments tècnics i la seguretat dels PCT.
Validació de les dades hidrològiques generades en els PCT.

Es proposa la contractació d’aquests treballs mitjançant un contracte únic a causa de la
indivisibilitat tècnica i de gestió dels treballs inclosos per les raons que s’exposen a
continuació. Les actuacions de manteniment necessàries per garantir la funcionalitat dels
PCT estan directament relacionades amb la disponibilitat i qualitat de les dades que s’han de
generar per aquestes infraestructures hidràuliques així com amb els treballs de validació que
se’n deriven de les dades generades per l’elevat nombre de sensors existents. Els diferents
treballs inclosos en el plec estan indivisiblement relacionats i es retroalimenten tot
condicionant la necessitat de la seva execució i dels resultats que se n’obtenen per part d’un
únic proveïdor/integrador/executor amb criteris tècnics (de treball, gestió i tecnologia
emprada en cada sensor, remota, comunicacions, etc...) que necessàriament han de ser
uniformes a tot el territori. La interrelació i retroalimentació esmentades per part d’aquest
proveïdor únic, a part de ser un requeriment a nivell territorial, és indispensable a nivell de
sistemes corporatius de l’ACA en qüestions de comunicacions i recepció/emmagatzematge
de les dades generades per cada PCT i transmeses per ser explotades per part de les
unitats organitzatives a les que la xarxa SICAT presta serveis (gestió de recursos hídrics,
control qualitat rius, etc...).
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Per una altra banda, és important incidir en què disposar d’un contracte únic, a més
d’afavorir l’estandardització necessària (planificació, metodologia, control, execució i gestió
dels treballs), resulta en una economia d’escala molt positiva en termes d’optimització
econòmica (a la baixa) per solucions tecnològiques uniformes i gestió tècnica més eficient
del contracte. Aquests aspectes, no només redunden en l’economia d’escala esmentada,
també tenen un impacte molt positiu en termes d’estalvi en costos auxiliars derivats de la
necessitat d’incrementar eventuals assistències tècniques dedicades a interpretar i
uniformitzat la gestió i el control tècnic i econòmic dels treballs inclosos i els resultats que
se’n deriven.
Els motius que fan necessària aquesta contractació són els que s’exposen a l’informe
justificatiu.
Es proposa que es tramiti el corresponent expedient administratiu per a la seva contractació
pel procediment següent:

1. Tipus de tramitació
Ordinària
2. Forma d’adjudicació
Concurs, atès que donada la naturalesa dels treballs a realitzar el preu no és l’únic
factor a tenir en compte. El contracte s’adjudicarà a l’empresa que hagi presentat la
millor oferta en base a :
- El preu
- Criteris d’adjudicació avaluables en funció de judici de valor i criteris quantificables
de forma automàtica
3. Procediment de contractació
Obert
4. Admissió de variants
No
5. Valoració del termini ofert mitjançant fórmula
No
6. Termini de garantia
Sí, per un període de temps d’un (1) any.
7. Existència de cofinançament
No
8. Aquests treballs es poden subcontractar
Sí. No es podran subcontractar els següents treballs crítics: treballs de manteniment
preventiu (excepte calibratges oficials de cabalímetres de canonada, revisions
normatives de línies de vida i inspeccions periòdiques normatives de compressors),
treballs de manteniment correctiu tecnològic i les tasques associades a validació de
dades hidrològiques.
No es podran subcontractar les tasques especificades perquè són treballs nuclears
del contracte que incideixen directament en la disponibilitat i la qualitat de les dades
hidrològiques generades, que són el principal producte dels serveis a contractar.
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9. Els licitadors hauran d’aportar una declaració en què s’indiqui el responsable de la
prestació del servei en cas d’esdevenir adjudicatari
Sí.
10. S’ha de demanar a l’adjudicatari l’assegurança de responsabilitat civil
Sí, l’adjudicatari ha de disposar d’una assegurança o d’altra garantia financera que
cobreixi les responsabilitat civils de caràcter general i els danys al medi ambient que
es puguin derivar de les seves activitats i les dels seus tècnics habilitats, així com
cobrir les despeses derivades de la repetició de les actuacions realitzades en cas
que se’n declari la invalidesa, les derivades de la no realització o no finalització de les
tasques contractades i abonades prèviament i els danys a tercers que es derivin
d’una actuació deficient o inacabada per part de l’adjudicatari. La quantia de
l’assegurança o garantia financera ha de ser adequada al tipus i l’abast dels treballs i
ha de tenir cobertura mínima d’1.000.000 €.
11. Garantia provisional
No.
12. Garantia definitiva
Obligatòria; per un import del 5% de l’import de licitació
13. Revisió de preus
No.
14. Pròrrogues eventuals
Sí, per un període màxim de dos (2) anys, mitjançant pròrroga anual.
Es justifica la necessitat de realitzar un contracte prorrogable per disposar d’un marc
de continuïtat i disponibilitat de recursos tècnics per al manteniment de la xarxa
SICAT sense interrupcions contractuals, garantint i vetllant per un nivell de servei
funcional. El nivell de servei objectiu s’orienta a millorar i assegurar la disponibilitat i
qualitat de les dades generades a les infraestructures incloses en el plec per
assegurar el compliment de les obligacions normatives i legislatives de gestió dels
recursos hídrics en situació ordinària i, de forma especialment crítica, durant episodis
d’avinguda o sequera. A més, a partir del 2018, prenen especial rellevància els PCT
orientats al control de cabals ecològics que es recullen al Pla de Gestió del Districte
de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC 2016-2021).
D’altra banda, també es justifica en el fet de que s’ha de facilitar que l’adjudicatari
pugui disposar de marge de recuperació de la inversió inicial en mitjans humans
especialitzats i tècnics, materials i d’adquisició d’eines, softwares i coneixements
tecnològics específics sobre les infraestructures incloses al contracte.

15. Import estimat
5.192.000 € (cinc milions cent noranta dos mil euros) més IVA
Aquest import prové de sumar:
2.360.000 € (import de licitació)
1.180.000 € (import de la primera pròrroga)
1.180.000 € (import de la segona pròrroga)
472.000 € (import 20% modificació contracte)
Import de licitació:
2.360.000,00 € (dos milions tres-cents seixanta mil euros)
Costos directes:
1.983.193,28 €
Costos indirectes
Despeses Generals (13%): 257.815,12 €
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Benefici Industrial (6%):
Import de l’IVA:
euros)

118.991,60 €
495.600,00 € (quatre-cents noranta-cinc mil sis-cents

Import base de licitació:
mil sis-cents euros)

2.855.600,00 € (dos milions vuit-cents cinquanta-cinc

A l’ANNEX III Preus unitaris màxims de licitació del Plec, s’incorporen els càlculs dels
preus unitaris de licitació del contracte.
El pressupost es divideix segons els quatre (4) capítols especificats, sobre els quals
s’ha realitzat una estimació aproximada dels imports totals a considerar en base a la
prognosi de les actuacions necessàries per portar a terme el manteniment de les
infraestructures i instal·lacions incloses en el present plec.

Pressupost màxim del
contracte (PEC)

1.018.127,85 €
600.117,88 €
379.617,82 €
362.136,45 €
2.360.000,00 €

1. Recursos humans
2. Manteniment i validació de dades
3. Actuacions de conservació hidrològica i reparacions
4. Recanvis
TOTAL

16. Classificació
A continuació s’especifiquen els dos criteris de classificació als quals poden estar
adscrites les empreses licitadores:
1. Classificació inclosa en el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (LCAP), aprovat en el Reial Decret 1098/2011, de 12
d’octubre:
Grup
V

Subgrup
03

Categoria
D

2. Classificació segons les modificacions introduïdes sobre l’LCAP en el Reial
Decret 773/2015, de 28 d’agost:
Grup
V

Subgrup
03

Categoria
4

CPV
0312300-8

17. Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de més volum de negoci dels
tres últims conclosos deurà ser almenys d’un milió set-cents setanta mil
(1.770.000) euros.
18. Solvència tècnica o professional PER CONTRACTES DE SERVEIS
1.- Una relació de treballs realitzats pel licitador en el curs dels tres últims anys
corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte que
inclogui l’import, dates i destinatari, públic o privat. El requisit mínim serà que l’import
anual que l’empresari haurà d’acreditar com a executat durant l’any de major execució
del període citat sigui igual o superior a un milió cent-vuitanta mil euros
(1.180.000,00) euros (més IVA).
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2.- L’equip tècnic que durà a terme els treballs objecte d’aquest contracte estarà format
com a mínim per les persones amb les titulacions i experiències que s’indiquen a
continuació:
 Un (1) tècnic responsable del contracte: Enginyer tècnic o superior industrial o de
telecomunicacions o civil o la seva equivalència dins l’Espai Europeu d’Educació
Superior, amb un mínim de quatre (4) anys d’experiència professional en treballs de
manteniment d’equips elèctrics, electrònics (inclou els equips d’adquisició i
emmagatzematge de dades hidrològiques), telecomunicacions i hidràulics en l’àmbit
de les xarxes de dades de control hidrològic. A més, disposarà de coneixements
generals sobre hidrologia, control de qualitat de l’aigua, medi ambient i, seguretat i
salut. Es sol·licita aquest perfil concret perquè aquest tècnic s’encarregarà, de la
gestió tècnica i econòmica del contracte, on s’inclou la diagnosi, valoració,
planificació i, gestió tècnica, econòmica i documental de les actuacions de
manteniment, per la qual cosa es necessita coneixement general de les xarxes de
control hidrològic i el seu manteniment.
 Un (1) expert en control, instrumentació, comunicacions i software: Enginyer tècnic o
superior industrial o de telecomunicacions o informàtic o la seva equivalència dins
l’Espai Europeu d’Educació Superior, amb un mínim de tres (3) anys d’experiència
professional en treballs de manteniment, explotació i disseny de sistemes elèctrics,
electrònics (inclou els equips d’adquisició i emmagatzematge de dades
hidrològiques) i, de telecomunicacions en l’àmbit de les xarxes de control hidrològic.
Es sol·licita aquest perfil concret perquè aquest tècnic s’encarregarà,
fonamentalment, de les actuacions de manteniment i millora d’alta complexitat
tècnica, per la qual cosa es necessita coneixement tècnic concret sobre el disseny i
manteniment de les xarxes de control hidrològic.
 Un (1) tècnic coordinador dels equips de manteniment: Enginyer tècnic o superior
industrial o de telecomunicacions o informàtic o la seva equivalència dins l’Espai
Europeu d’Educació Superior, amb un mínim de tres (3) anys d’experiència
professional en treballs de manteniment, explotació i disseny de sistemes elèctrics,
electrònics (inclou els equips d’adquisició i emmagatzematge de dades
hidrològiques) i, de telecomunicacions en l’àmbit de les xarxes de control hidrològic.
Es sol·licita aquest perfil concret perquè aquest tècnic s’encarregarà de coordinar els
equips de manteniment i d’executar actuacions de manteniment i millora d’alta
complexitat tècnica, per la qual cosa es necessita coneixement tècnic concret sobre
el disseny i manteniment de les xarxes de control hidrològic.
 Sis (6) tècnics especialistes de manteniment: FP2 o superior (branca tecnològica)
amb un mínim de dos (2) anys d’experiència professional en treballs de manteniment
d’equips elèctrics, electrònics (inclou els equips d’adquisició i emmagatzematge de
dades hidrològiques), telecomunicacions i hidràulics en l’àmbit de les xarxes de
control hidrològic. Es sol·licita aquest perfil concret perquè aquests tècnics
s’encarregaran d’executar el manteniment del conjunt d’infraestructures,
instal·lacions i equips, així com també de la realització de contrastos i calibratges per
al control de l’adquisició de dades dels PCT, per la qual cosa es necessita
coneixement general del manteniment de les xarxes de dades de control hidrològic.
 Un (1) expert en obres hidràuliques, hidrologia i tractament de dades hidrològiques:
Enginyer tècnic d’obres públiques o de Camins o la seva equivalència dins l’Espai
Europeu d’Educació Superior, amb un mínim de tres (3) anys d’experiència
professional en treballs de construcció i explotació d’obres hidràuliques en l’àmbit de
les xarxes de control hidrològic i les infraestructures de regulació. Es sol·licita aquest
perfil concret perquè aquest tècnic s’encarregarà, fonamentalment, de la definició i
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execució d’actuacions estructurals i la validació de dades hidrològiques, per la qual
cosa es necessita coneixement tècnic concret sobre el disseny i explotació de les
infraestructures de control i regulació hidrològiques.
 Un (1) tècnic responsable de qualitat i prevenció de riscos laborals: Enginyer tècnic o
superior, amb formació en seguretat i salut (tècnic bàsic en prevenció riscos laborals)
i coneixements en els àmbits de la qualitat i el medi ambient. Es sol·licita aquest perfil
concret perquè aquest tècnic s'encarregarà de la gestió tècnica i documental dels
àmbits relacionats amb la prevenció de riscos laborals, la qualitat i el medi ambient i,
serà el responsable d’aquests àmbits per part de l’adjudicatari.
L’acreditació del personal adscrit al contracte es realitzarà mitjançant l’aportació dels
títols de les formacions acreditades i els seus currículum vitae. Existeix la possibilitat
de que membres de l’equip comparteixin i estiguin adscrits a més d’un perfil tècnic.
19. Documentació tècnic a aportar per l’empresa en el SOBRE 2
Per portar a terme la valoració tècnica de les ofertes, els licitadors han d’incloure en
la presentació de les seves ofertes la Documentació Tècnica amb els apartats i
extensió màxima que es relacionen a continuació.
L'extensió dedicada al text dels diferents apartats no es pot modificar ja que l'objectiu
és aconseguir la màxima simplificació possible en el procés de valoració de la
documentació tècnica. La superació del número màxim de pàgines no serà objecte
de valoració.
Els documents necessaris i els nivells mínims de detall i extensió màxima dels
apartats que es requereixen són els que s’indiquen a continuació.
1. Aportacions de valor afegit (màxim 25 pàgines)
S’entén que les condicions i normes fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars són les mínimes exigibles a criteri de l’ACA. Així mateix, es pot fer
qualsevol tipus de proposta relacionada amb millores sobre les condicions
establertes i, a més, s’aportarà el detall tècnic i condicions de les propostes de valor
afegit, orientades a:
 Propostes operacionals i tecnològiques i, eines de diagnosi i monitoratge,
sense cost afegit per l’ACA, orientades a millorar l’eficàcia i optimització del
manteniment per xarxa i tipologia de punt de control del territori (PCT), el
desenvolupament del manteniment predictiu i l’optimització de costos
d’explotació.
 Realitzar sense cost per l’ACA, durant els primers divuit (18) mesos de
contracte, una Auditoria tècnica dels PCT operatius, que inclogui un estudi
d’obsolescència i propostes d’innovació tècnica i energètica sobre: equips
(sensors) de mesura de variables de quantitat i qualitat, equips d’adquisició i
gestió de dades (remotes), equips de comunicació (routers, equips ràdio, fibra
òptica) i sistemes de subministrament elèctric. S’haurà d’incloure la definició
de l’estructura i el contingut de l’Auditoria tècnica dels PCT.
 Propostes relacionades amb la millora de la qualitat i disponibilitat de les
dades generades i el funcionament i explotació dels punts de control del
territori.
 Millores tècniques, sense cost per l’ACA, a incorporar en la redacció del
Manual de Manteniment, no contemplades a l’Annex 2 del PPTP.
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2. Adequació de la proposta (màxim 20 pàgines)
La documentació tècnica del licitador especificarà en detall:
 Proposta d’un sistema de codificació i control sobre els elements dels PCT i
recanvis inclosos al contracte, sense cost per l’ACA. Inclou eina informàtica
que incorpori accés per als tècnics gestors de l’ACA.
 Proposta d’indicadors de control, gestió i avaluació dels treballs inclosos en el
present plec (queden exclosos els ja especificats a la clàusula 4.3.5 del
PPTP). Inclou el càlcul dels indicadors per part de l’adjudicatari, sense cost
per l’ACA.
 Proposta de criteris i algoritmes de validació a implementar en el procés i eina
de validació de dades hidrològiques.
 Propostes d’actuacions i millores a aplicar durant les activitats de
manteniment i actuacions complementàries de millora dels PCT, per
minimitzar el possible impacte ambiental.
3. Organització de l’equip de treball (màxim 20 pàgines)
El licitador especificarà amb detall suficient, l’organització de l’equip de treball i dels
seus recursos humans, així com el diagrama de processos dels treballs objecte
d’aquesta proposició, indicant com a mínim:
 Organització general de l’equip tècnic: diagrama de processos, organigrama,
integrants, àrees de suport, distribució de treballs, dedicació al projecte.
 Proposta de sistema per a la gestió de la Seguretat i Salut adaptat a les
necessitats dels treballs on s’inclou el model de gestió la prevenció de riscos
laborals durant el contracte (planificació de visites de prevenció de riscos
laborals, avaluació de riscos laborals dels treballs a executar, gestió
d’incidències, coordinació d’activitats empresarials amb tercers, formació...).
 Descripció i ubicació de la base d’operacions i eines i mètodes de planificació
i organització dels treballs i dels mitjans humans i materials a disposició del
contracte.
 Activitats de formació continua, relacionades amb l’objecte del plec, a que
estarà subjecte l’equip tècnic.
 Capacitat de cobertura dels llocs de treball en vacances, baixes laborals,
permisos, etc.
També, s’haurà de presentar una fitxa resum de les propostes tècniques dels criteris
tècnics sotmesos a judicis de valor. A la fitxa s'hauran d'indicar les diferents
propostes, cada tema i criteri de valoració, indicant un número seqüencial (que
relacionarà la proposta resum de la fitxa amb la descripció completa a la
documentació tècnica), un títol de la proposta, una breu descripció (la descripció
completa hi serà als apartats de la documentació tècnica), la data d'inici o aplicació
de la proposta (i finalització si hagués) i una columna en blanc per a la puntuació. La
fitxa resum s'ha d’incloure a l’oferta tècnica en format pdf i excel, amb configuració de
pàgina horitzontal, segon el model que s’especifica a la Taula 1: Fitxa resum de les
propostes tècniques dels criteris tècnics sotmesos a judici de valor.
Cada proposta considerada autònoma o una entitat en si mateixa, haurà de situar-se
en una fila nova.
El contingut de les fitxes ha de ser un resum extret de la documentació tècnica
presentada, sent una síntesi segons els criteris indicats a les puntuacions.
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Número
proposta
1

Criteri de
valoració

Tema

Títol de la
proposta

Descripció
abreujada de la
proposta

Data inici
aplicació
proposta

Aportacions de
valor afegit

1

Títol Proposta
Descripció Proposta 1
1

Adequació de la
proposta

7

Títol Proposta
X

Descripció Proposta
X

Inici contracte

Organització dels
treballs

11

Títol Proposta
Y

Descripció Proposta
Y

Inici contracte

Puntuació

01/06/2019

...
X
...
Y
...
Taula 1: Fitxa resum de les propostes tècniques dels criteris tècnics sotmesos a judici de valor

4. Criteris objectius automàtics
Els criteris objectius automàtics s’aplicaran segons el model inclòs a l’ANNEX 1.
20. Criteris tècnics de valoració
1. OFERTA ECONÒMICA:
Fins a 39 punts
FÓRMULA PUNTUACIÓ DE LES OFERTES ECONÒMIQUES:
La puntuació econòmica d’una oferta (Pu), tècnicament no exclosa, es calcularà
segons la següent expressió en la que participa la Valoració Ponderada Total de l’
Oferta (VPTO). La VPTO serà el resultat de sumar les Valoracions Ponderades
Parcials de l’Oferta (VPPO) calculades sobre cada un dels quatre (4) capítols en que
es troben dividits els preus unitaris màxims inclosos a l’Annex III Preus Unitaris
Màxims de Licitació del PPTP:
Pu = 39 * (1 – ((VPTO – VPTOmin) / VPTOmin))
On:

Pu:
Puntuació econòmica (0 a 39 punts)
VPTO:
Valoració ponderada total de la Oferta
VPTOmin: Valoració ponderada total de la Oferta econòmicament més
avantatjosa de totes les tècnicament no excloses

La Valoració Ponderada Total d’una Oferta (VPTO) s’obtindrà de la suma de les
Valoracions Ponderades Parcials de cada un dels quatre (4) capítols d’una Oferta
(VPPO), a partir de les següents expressions:
VPTO = Σ Valoracions Ponderades Parcials Oferta
VPPO* = (100% - Baixa(%)) x Ponderació (%)
*Cada oferta contindrà 4 valoracions ponderades parcials, una per a cadascun dels quatre
(4) capítols de l’Annex III Preus Unitaris Màxims de Licitació del PPTP, sobre els quals cada
licitador presentarà una baixa que aplicarà igual a tots els preus del capítol en qüestió.
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2. OFERTA TÈCNICA:
2.1. Criteris tècnics sotmesos a judicis de valor
Fins a 45 punts
En aquest apartat es descriuen els criteris de la valoració tècnica de les ofertes
presentades. Cada oferta es valorarà d’acord amb el criteri establert en aquest
apartat amb un màxim de quaranta-cinc (45) punts. L’obtenció d’una puntuació
tècnica inferior a vint-i-tres (23) punts, serà motiu d’exclusiu.
Puntuació màxima Oferta Tècnica

45

Aportacions de valor afegit

23

Adequació de la proposta

15

Organització dels treballs

7

La valoració de cada apartat de l’oferta tècnica es farà seguint els següents criteris:
Aportacions de valor afegit (de 0 a 23 punts)
Número

Criteri de valoració

Tipologia
valoració

Puntuació

1

Propostes operacionals i tecnològiques i, eines de
diagnosi i monitoratge, sense cost afegit per l’ACA,
orientades a millorar l’eficàcia i optimització del
manteniment per xarxa i tipologia de punt de
control del territori (PCT), el desenvolupament del
manteniment predictiu i l’optimització de costos
d’explotació.

Judici valor Innovació

8

2

Realitzar sense cost per l’ACA, durant els primers
divuit (18) mesos de contracte, una Auditoria
tècnica dels PCT operatius, que inclogui un estudi
d’obsolescència i propostes d’innovació tècnica i
energètica sobre: equips (sensors) de mesura de
variables de quantitat i qualitat, equips d’adquisició
i gestió de dades (remotes), equips de comunicació
(routers, equips ràdio, fibra òptica) i sistemes de
subministrament elèctric. S’haurà d’incloure la
definició de l’estructura i el contingut de l’Auditoria
tècnica dels PCT.

Judici valor Innovació

8

3

Propostes relacionades amb la millora de la qualitat
i disponibilitat de les dades generades i el
funcionament i explotació dels punts de control del
territori.

Judici valor Explotació

5

4

Millores tècniques, sense cost per l’ACA, a
incorporar en la redacció del Manual de
Manteniment, no contemplades a l’Annex 2 del
PPTP.

Judici valor Innovació

2

Total

23

Pàgina 9 de 16

Adequació de la proposta (de 0 a 15 punts)
Número

Criteri de valoració

Tipologia
valoració

Puntuació

5

Proposta d’un sistema de codificació i control
sobre els elements dels PCT i recanvis inclosos al
contracte, sense cost per l’ACA. Inclou eina
informàtica que incorpori accés per als tècnics
gestors de l’ACA.

Judici valor –
Explotació

6

6

Proposta d’indicadors de control, gestió i
avaluació dels treballs inclosos en el present plec
(queden exclosos els ja especificats a la clàusula
4.3.5 del PPTP). Inclou el càlcul dels indicadors
per part de l’adjudicatari, sense cost per l’ACA.

Judici valor –
Gestió

4

7

Proposta de criteris i algoritmes de validació a
implementar en el procés i eina de validació de
dades hidrològiques.

Judici valor –
Explotació

3

8

Propostes d’actuacions i millores a aplicar durant
les activitats de manteniment i actuacions Judici valor –
complementàries de millora dels PCT, per Mediambiental
minimitzar el possible impacte ambiental.
Total

2

15

Organització dels treballs (de 0 a 7 punts)
Número

Criteri de valoració

Tipologia
valoració

Puntuació

9

Organització general de l’equip tècnic: diagrama de
processos, organigrama, integrants, àrees de
suport, distribució de treballs, dedicació al projecte.

Judici de
valor Organització

2

10

Proposta de sistema per a la gestió de la Seguretat
i Salut adaptat a les necessitats dels treballs on
s’inclou el model de gestió la prevenció de riscos
laborals durant el contracte (planificació de visites
de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos
laborals dels treballs a executar, gestió
d’incidències, coordinació d’activitats empresarials
amb tercers, formació...).

Judici de
valor –
Prevenció
riscos
laborals

2

11

Descripció i ubicació de la base d’operacions i
eines i mètodes de planificació i organització dels
treballs i dels mitjans humans i materials a
disposició del contracte.

Judici de
valor Logística

1

12

Activitats de formació continua, relacionades amb
l’objecte del plec, a que estarà subjecte l’equip
tècnic.

Judici de
valor Formació

1

13

Capacitat de cobertura dels llocs de treball en
vacances, baixes laborals, permisos, etc.

Judici de
valor –
Organització

1

Total

7
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2.2. Criteris tècnics sotmesos a judicis de valor automàtics
Fins a 16 punts
En aquest apartat es descriuen els criteris automàtics de la valoració tècnica de les
ofertes presentades. Cada oferta es valorarà d’acord amb el criteri establert en aquest
apartat amb un màxim de setze (16) punts.
Puntuació màxima per Criteris Automàtics

16

14

Disponibilitat d’un SGMAO, en entorn web, per a la gestió del
manteniment, sense cost per l’ACA, amb possibilitat d’interacció
per part dels tècnics encarregats dels treballs. Incorporar a
l’SGMAO el càlcul dels indicadors proposats al Criteri de
valoració sotmès a judici de valor número 5 i els especificats a
la clàusula 4.3.5. del PPTP.

6

15

Executar actuacions preventives mensuals, sense cost per a
l’ACA, orientades al manteniment infraestructural dels PCT
objecte de les actuacions de manteniment. Especificar tipus i
abast de l’actuació (amidaments). Realitzar manteniment
preventiu sobre el pluviòmetre en cada actuació de
manteniment correctiu en un PCT, sense cost per a l’ACA, en
intervals de temps superiors a dos (2) mesos o abans, si el
pluviòmetre presenta alguna disfunció manifesta.

4

16

Distintiu ambiental vehicles de camp.

3

17

Executar actuacions mensuals de contrastació i calibratge
sobre sensors principals, sense cost per a l’ACA, aprofitant
actuacions de manteniment sobre un PCT, segons els criteris
especificats a l’apartat 3.1.1.1. de l’Annex II del plec.

2

18

Proposta de disminució del termini establert al plec per realitzar
la diagnosi a tres (3) dies naturals i executar l’actuació de
manteniment correctiu dos (2) dies naturals posteriors a la seva
aprovació per part dels tècnics de l’ACA (l’opció ideal en la
gestió del manteniment correctiu és que les actuacions
correctives es puguin executar a la primera visita de diagnosi.
La proposta aplica en cas d’actuacions no resolubles en la
primera visita de diagnosi).

1

La valoració de cada apartat de l’oferta tècnica per criteris automàtics es farà seguint
els següents criteris:
Disponibilitat d’un SGMAO, en entorn web, per a la gestió
del manteniment, sense cost per l’ACA, amb possibilitat
d’interacció per part dels tècnics encarregats dels treballs.
Incorporar a l’SGMAO el càlcul dels indicadors proposats
al Criteri de valoració sotmès a judici de valor número 5 i
els especificats a la clàusula 4.3.5. del PPTP.

Puntuació

SGMAO + incorporació càlcul indicadors

6

SGMAO sense incorporació càlcul indicadors

4

Cap

0
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Executar actuacions preventives mensuals, sense cost per a
l’ACA, orientades al manteniment infraestructural dels PCT
objecte de les actuacions de manteniment. Especificar tipus i
abast de l’actuació (amidaments). Realitzar manteniment
preventiu sobre el pluviòmetre en cada actuació de
manteniment correctiu en un PCT, sense cost per a l’ACA, en
intervals de temps superiors a dos (2) mesos o abans, si el
pluviòmetre presenta alguna disfunció manifesta.

Puntuació

6 actuacions preventives mensuals + manteniment pluvio

4

3 actuacions preventives mensuals + manteniment pluvio

2

Manteniment pluviòmetre

1

Cap

0

Distintiu ambiental de vehicles de camp.

Puntuació

Vehicles classificats “0 emissions” i “ECO”

3

Vehicles classificats “C”

1

Vehicles classificats “B”

0

Executar actuacions mensuals de contrastació i calibratge
sobre sensors principals, sense cost per a l’ACA, aprofitant
actuacions de manteniment sobre un PCT, segons els criteris
especificats a l’apartat 3.1.1.1. de l’Annex II del plec.

Puntuació

4 actuacions mensuals

2

2 actuacions mensuals

1

Cap

0

Proposta de disminució del termini establert al plec per realitzar
la diagnosi a tres (3) dies naturals i executar l’actuació de
manteniment correctiu dos (2) dies naturals posteriors a la seva
aprovació per part dels tècnics de l’ACA (l’opció ideal en la
gestió del manteniment correctiu és que les actuacions
correctives es puguin executar a la primera visita de diagnosi.
La proposta aplica en cas d’actuacions no resolubles en la
primera visita de diagnosi).

Puntuació

Sí

1

No

0

21. Forma de facturació
Mensualment, en base als preus unitaris d’adjudicació, d’acord amb la clàusula 4.3.5.
del PPTP.
22. Altres dades d’interès
Presentació d’ofertes dels licitadors:
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Els licitadors hauran de presentar la seva oferta econòmica en el format definit a
l’Annex III Preus Unitaris Màxims de Licitació del PPTP, especificant, en cada cas, la
baixa que presentarà en cada un dels quatre (4) capítols on s’inclouen els preus
màxims de licitació. A partir de cada baixa per a cada capítol, s’obtindrà cadascun
dels preus unitaris inclosos a cada capítol resultants per a cada concepte i oferta,
que també s’especificaran.
Penalitzacions:
A la clàusula 4.3.5. del PPTP es defineix el càlcul de la certificació mensual dels
treballs en base als indicadors de servei i, les penalitzacions per aplicació de
coeficients reductors per no acompliment del valor mínim objectiu de qualitat del
servei i incidències a la validació de dades. La penalització màxima per certificació
mensual no serà superior al 10% del preu del contracte.
En el cas de que l’adjudicatari proposi el canvi d’algun membre de l’equip inicialment
assignat, aquest haurà de ser prèviament autoritzat pel tècnic responsable del
contracte per part de l’ACA. El no compliment d’aquesta condició comportarà una
penalització de 2.000 € a cada certificació mensual en el període comprès entre la
detecció de l’incompliment i l’autorització del canvi proposat.
La penalització màxima acumulada no serà superior al 50% del preu del contracte.
23. Modificacions del contracte
Sí, amb un màxim del 20% del preu inicial del contracte. Les modificacions del
contracte poden ser ocasionades per:
Modificació, prèvia justificació tècnica, quan el pressupost total màxim del contracte
s’exhaureixi dins de la seva vigència a causa de que les necessitats reals siguin
superiors a les estimades inicialment, atenent als supòsits que s’especifiquen a
continuació sobre els quatre (4) capítols en que es divideix el pressupost:
1. Recursos humans: modificació en el número d'actuacions de manteniment
preventiu o correctiu funcional i estructural o actuacions complementàries per
assegurar la garantia del servei i operativitat dels PCT, on intervenen els preus
inclosos en aquest capítol.
2. Manteniment i validació de dades: modificació en el número d’actuacions de
manteniment preventiu provocada per nous requeriments de millora del nivell de
servei de PCT (per exemple en els d’alta criticitat en situacions de sequera o
episodis d’avinguda) o la posada en operatiu, a demanda dels usuaris, de nous
PCT actualment en estat inactiu i el conseqüent augment del número de dades a
validar.
3. Actuacions de conservació hidrològica i reparacions: modificació en el número de
reparacions o actuacions de conservació hidrològica provocada per nous
requeriments de millora del nivell de servei de PCT (per exemple millora de la
qualitat de la mesura), la posada en operatiu, a demanda dels usuaris, de nous
PCT actualment en estat inactiu sobre els quals s’hagin de realitzar actuacions de
condicionament o, actuacions sobrevingudes per fenòmens extraordinaris
d’avinguda que impliquen la necessitat immediata d’actuacions correctives de
condicionament de les infraestructures desprès de l’episodi.
4. Recanvis: modificació en la quantitat de recanvis a adquirir, provocada per la
incertesa en els equips operatius que es poden espatllar durant la vigència del
contracte, l’obsolescència tècnica o per esgotament de les bateries dels sistemes
d’alimentació energètica, la sol·licitud de millora de la disponibilitat o qualitat de la
mesura en PCT operatius i la posada en operatiu, a demanda dels usuaris, de
nous PCT actualment en estat inactiu, que implica la posada en operatiu de més
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equips en servei amb el possible conseqüent augment de problemes de
funcionament.
El pressupost es divideix segons els quatre (4) capítols especificats, sobre els quals
s’ha realitzat una estimació aproximada dels imports totals a considerar en base a la
prognosi de les actuacions necessàries per portar a terme el manteniment de les
infraestructures i instal·lacions incloses en el present plec.

Pressupost màxim del
contracte (PEC)

1. Recursos humans
2. Manteniment i validació de dades
3. Actuacions de conservació hidrològica i reparacions
4. Recanvis
TOTAL

1.018.127,85 €
600.117,88 €
379.617,82 €
362.136,45 €
2.360.000,00 €

24. Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals
No.
25. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat/gestió
mediambiental (ISO/EMAS ...)
 Pla d’Assegurament de la Qualitat on s’inclou el certificat ISO9001:2008 o equivalent,
les propostes de gestió documental i la gestió empresarial sobre eventuals no
conformitats.
 Sistema de Gestió Ambiental ISO14001, EMAS o equivalent, especificant l’adaptació
als treballs objecte del plec.
26. Condicions especials d’execució
L’empresa adjudicatària es comprometrà a planificar i realitzar, anualment, formació
específica del lloc de treball a tot el personal adscrit al present contracte, de durada
mínima trenta (30) hores lectives. Durant els quinze (15) dies posteriors a la
finalització de l’anualitat l’empresa adjudicatària entregarà, al responsable del
contracte, documentació acreditativa de la formació impartida.
El seu incompliment serà causa d’imposició de penalitats per un import de 2.000 € de
la certificació mensual immediatament posterior a la data d’inici de l’incompliment i
s’allargarà durant el període que es mantingui l’incompliment, prèvia entrega de la
documentació acreditativa de la formació impartida.
27. Responsable del contracte
Juan José Villegas Ruiz, cap de la Unitat de Xarxes de Control.
28. Sistema de determinació del preu del contracte
Per preus unitaris, els corresponents a les unitats en què es descompongui la
prestació, de manera que la valoració total s'efectuï aplicant els preus d'aquestes
unitats al número de les executades.
Barcelona, a data de la signatura electrónica
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ANNEX 1: MODEL CRITERIS AUTOMÀTICS
CRITERIS AUTOMÀTICS
DESCRIPCIÓ DEL CRITERI
Disponibilitat d'un SGMAO , en entorn web, per a la gestió
del manteniment, sense cost per l'ACA, amb possibilitat
d'interacció per part dels tècnics encarregats dels treballs
de l'ACA. Incorporar a l'SGMAO el càlcul dels indicadors
proposats al Criteri de valoració sotmès a judici de valor
número 5 i els especificats a la clàusula 4.3.5. del PPTP.

PUNTUACIÓ MÁXIMA

PUNTUACIÓ OFERTA

6

SGMAO + incorporació càlcul indicadors

6 punts

SGMAO sense incorporació càlcul indicadors

4 punts

Cap

0 punts

Executar actuacions preventives mensuals, sense cost per
a l'ACA, orientades al manteniment infraestructural dels
PCT objecte de les actuacions de manteniment. Especificar
tipus i abast de l'actuació (amidaments). Realitzar
manteniment preventiu sobre el pluviòmetre en cada
actuació de manteniment correctiu en un PCT, sense cost
per a l'ACA, en intervals de temps superiors a dos (2)
mesos o abans, si el pluviòmetre presenta alguna
disfunció manifesta.

4

6 actuacions preventives mensuals + manteniment pluvio

3 punts

3 actuacions preventives mensuals + manteniment pluvio

2 punts

Manteniment pluviòmetre

1 punt

Cap

0 punts

Distintiu ambiental vehicles de camp*

OFERTA:
sel·leccionar l'opció
escollida

3

Vehicles classificats "0 emissions" i "ECO"

3 punts

Vehicles classificats "C"

1 punt

Vehicles classificats "B"
0 punts
*Segons classificació ambiental dels vehicles de la Dirección General de Tráfico (Resolución de 13 de abril de 2016. BOE nº 96, de 21 de
abril de 2016)
Executar actuacions mensuals de contrastació i calibratge
sobre sensors principals, sense cost per a l'ACA, aprofitant
actuacions de manteniment sobre un PCT, segons els
criteris especificats a l'apartat 3.1.1.1. de l'Annex II del
plec.
4 actuacions mensuals

2

2 punts

2 actuacions mensuals

1 punt

Cap

0 punts

Proposta de disminució del termini establert al plec per
realitzar la diagnosi a tres (3) dies naturals i executar
l'actuació de manteniment correctiu dos (2) dies naturals
posteriors a la seva aprovació per part dels tècnics de
l'ACA (l'opció ideal en la gestió del manteniment correctiu
és que les actuacions correctives es puguin executar a la
primera visita de diagnosi. La proposta aplica en cas
d'actuacions no resolubles en la primera visita de
diagnosi).

1

Sí

1 punt

No

0 punts

TOTAL PUNTUACIÓ

16
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Signat electrònicament
per :CPISR-1 C Jorge
Demóstenes Molist
Gazapo
Data :2019.01.16
17:56:41 CET
Raó:Director de l'Àrea
d'Abastament d'Aigua
Lloc : Barcelona
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