ANUNCI
de Ports de la Generalitat pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament
(exp. PORT-2019-00023).
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ports de la Generalitat
b) Obtenció de la documentació informació:
1. Domicili:
2. C/ Doctor Roux, 59-61, entresol 08017 Barcelona
3. Telèfon: 932060930
4. Fax: 932060931
5. Correu electrònic: ports.generalitat@gencat.cat
c) Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/pg
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Núm. d’expedient: PORT201900023
2. Objecte del contracte:
a) Descripció: Subministrament i instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
b) Divisió en lots: No
c) Termini de durada i de lliurament del subministrament: 4 mesos
d) Admissió de pròrroga: No
e) Establiment d’un Acord Marc: No
f) Codi CPV: 31000000-6 Maquines, aparells, equip i productes consumibles elèctrics;
il·luminació
g) Codi NUTS: ES511
3. Tramitació i procediment:
a) Tipus: Subministrament
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
d) S’aplica un acord marc: no
e) S’aplica subhasta electrònica: No.
4. Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 218.424,86 € (sense IVA)
b) Pressupost de licitació: 264.294,08 € (IVA inclòs):
a. 218.424,86 €
b. 45.869,22 € (IVA 21%)
c. 264.294,08 €
5. Admissió de variants: No
6. Garanties exigides:
a) Provisional: No es requereix.
b) Definitiva: 10.921,24 (5% de l’import de licitació, IVA exclòs, atès que la determinació del
preu és a preus unitaris).
7. Requisits específics del contractista:
a) Solvència econòmica:
Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel 93 206 09 30
Fax 93 206 09 31
ports.generalitat@gencat.cat
ports.gencat.cat

Article 87 LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major volum
de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior de 327.637,29 euros, quantitat
que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant l’aportació els
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita en aquest
registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
b) Solvència tècnica o professional
D’acord amb l’article 89 de la LCSP, es proposa requerir als licitadors la següent solvència
tècnica següent:
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 que assegurin que
l’acer inoxidable utilitzat per als elements que ho requereixen segons el plec de prescripcions
tècniques compleixen amb les determinacions d’alguna de les següents normes equivalents:
•

Certificat CE d’homologació dels equips

8. Criteris d’adjudicació: es troben detallats en l’apartat O del quadre de característiques del
PCAP i es distribuiran de la següent manera:
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 avaluables automàticament poden
representar un màxim de 65 punts, i els avaluables mitjançant judici de valor, 35 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 any. 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

9. Condicions especials i essencials d’execució del contracte:
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.

10. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: Dia: 18 de setembre de 2019 Hora: 13:00 hores.
b) Adreça a la que s’han de trametre les ofertes: La presentació es farà electrònicament
mitjançat l’aplicació de “Sobre digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça
web https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/pg.
c) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos des de
la data d’obertura de les proposicions del sobre C.
12. Obertura de proposicions amb criteris d’adjudicació sotmesos a fórmules o d’apreciació
automàtica:
a) Lloc: a la seu de Ports de la Generalitat. C/ Doctor Roux, 59-61, 08017 Barcelona.
b) Data: 3 d’octubre de 2019.
c) Hora: 9:30 hores.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte d’obertura de les proposicions és públic
i la durà a terme la mesa de contractació de Ports de la Generalitat.
13. Llengua o llengües en que s’han de redactar les ofertes o les sol·licituds de participació:
català o castellà.
14. Ús de mitjans electrònics:
a) S’accepta la presentació electrònica d’ofertes.
b) S’utilitza la facturació i pagament electrònic.
15. Règim de recursos:
Atès que el valor estimat del contracte és superior a 100.000 euros, es podrà interposar recurs
especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i següents de la LCSP.
16. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No.
17. Despeses de publicitat: no hi ha.
18. Aplicació de l’Acord de Contractació Pública al contracte: Si.
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