Contracte de subministrament de tecnologia per a la
millora energètica i de servei de manteniment integral
de l’enllumenat públic del municipi de Sant Quirze del
Vallès
Informe sobre 2a Oferta tècnica

INFORME TÈCNIC DE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES DE
CRITERIS DISCRECIONALS DE LES OFERTES PRESENTADES PER AL CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENT DE TECNOLOGIA PER A LA MILLORA ENERGÈTICA I DE
SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

0. Antecedents.
En compliment de la instrucció donada pel Tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Urbans,
Manteniment i Transports, Antoni Rebolleda Calendario, com a President de la mesa de
contractació del dia 9 de desembre de 2014 a les 13.30 hores, designada per la declaració
de licitadors admesos i/o exclosos i l’obertura dels sobres número 2.B de criteris a valorar
discrecionalment presentat pels licitadors. Les empreses admeses i objecte de valoració
van ser les següents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

CLECE
ALUVISA
TECUNI
UTE ELSAMEX I EMTE SERVICE
ELECNOR
RUBATEC
SECE
FULTON

La valoració de les respectives ofertes i la redacció del corresponent informe ha estat elaborat
per la tècnica responsable del manteniment de l’enllumenat públic i supervisada pel cap de
Serveis Urbans, Manteniment i Transports.
De conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars respecte dels criteris de
valoració que depenen d’un judici de valor, en la seva avaluació s’observaran les regles que
per a cada cas s’indiquen en els respectius apartats a valorar, sense perjudici d’aquelles
altres consideracions que, en funció de la concreta formulació de les ofertes, siguin
necessàries realitzar pels responsables de la valoració per tal de determinar la puntuació de
les ofertes.
A tots aquells aspectes a valorar on sigui possible comparar numèricament les ofertes se’ls hi
atorgarà la puntuació de forma proporcional. No obstant, si el plec especifica un valor mínim la
puntuació atorgada a totes aquelles propostes que no ofereixin aquest mínim serà de zero, i
per la resta, la puntuació s’atorgarà de forma proporcional, donant la màxima puntuació a la
que proposi un major augment.
Els criteris emprats en la valoració dels aspectes que no es poden resoldre mitjançant una
valoració numèrica i que tenen una valoració exclusivament raonada, han estat valorats
comparativament segons els criteris que han determinat de comú acord els tècnics
avaluadors tenint en compte l’esperit i els preceptes anteriorment esmentats del present
concurs, i de l’equilibri entre els mitjans que es proposen i el servei proposat.
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1. Admissió de les ofertes
Abans de la valoració de les ofertes, s’ha efectuat una tasca de revisió i anàlisi del servei ofert
per cada empresa de cara a valorar si els serveis previstos compleixen amb els mínims
previstos indicats en el plec de condicions.
Aquesta revisió prèvia inclou un anàlisi detallat dels criteris de judici de valor demanats a
l’annex 2 del PCAP presentats per cada empresa en les seves ofertes i s’han comparat amb
els requeriments de serveis, espais i materials previstos en el plec tècnic.
Es detecta que les ofertes de la UTE ELSAMEX I EMTE SERVICE i TECUNI, no aclareixen el
compliment de la clàusula 3.7 en relació a la disposició d’un local (en cas de ser adjudicatari
del contracte) i que aquest local es trobarà situat al propi municipi o municipis limítrofs i ha de
tenir unes característiques mínimes. En cas de no realitzar l’aclariment les empreses podien
quedar excloses del procediment de licitació.
En data 7 de gener de 2014 es requereix a la UTE formada per les empreses ELSAMEX I
EMTE SERVICE i l’empresa TECUNI la demanda d’aclariment davant dels tècnics de Serveis
Urbans, Manteniment i Transports. Les empreses envien l’aclariment en forma de certificat
comprometent-se a donar compliment amb la clàusula establerta.
Un cop analitzades les respostes als aclariments sol·licitats (annexats al present informe) es
determina que compleixen amb la clàusula 3.7. i per tant continuen en el procés de licitació.
2. Resultats de la valoració de la memòria tècnica
ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS
Metodologia, organització i mitjans directes proposats pel servei
1. Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte destinat al
servei i d’aquell que estarà disponible per cobrir les necessitats que es
produeixin.
Valoració raonada segons la descripció en el plec tècnic en relació al personal directe (adscrit
amb dedicació exclusiva al servei), personal indirecte (amb dedicació parcial) i personal
disponible (a disposició de manera puntual per motius esporàdics o emergències del servei).
Director tècnic. Localitzable 24h 365 dies
Cap de Servei. Localitzable 24h 365 dies
Gestor energètic. 50% torn de matí
Tècnic informàtic. 25% torn de matí
CLECE

Encarregat. Dedicació en funció de les necessitats.
Equip manteniment.
Oficial 1 electricista. Dedicació exclusiva.
Oficial 2 electricista. Dedicació exclusiva.
Equip de guàrdia. Guàrdia localitzada.
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Delegat de manteniment. Dedicació 5%
Cap de servei. Dedicació 5% localitzable 24h al dia.
Tècnic oficina tècnica i gestió energètica. Dedicació parcial en funció de
necessitats.
Tècnic informàtic. Dedicació puntual.
ALUVISA

Administrativa. Dedicació del 10%.
Equips tècnics.
1 Especialista . Dedicació 100%.
Oficial 1. Dedicació 50% (20 hores setmanals)
Ajudant electricista. Dedicació 50% (20 hores setmanals)
L’equip de guàrdia no consta al organigrama.
Delegat del contracte.
Responsable del contracte.
Responsable de gestió energètica.
Departament de prevenció de riscos laborals
Departament de compres
Departament de medi ambient

TECUNI

Departament de qualitat
Encarregat de l’obra
Equip manteniment
Oficial 1 electricista
Oficial 2 electricista
No hi consta descrita la dedicació.
L’equip de guàrdia no consta al organigrama.
Director manteniment
Delegat empresa
Cap d’obra

UTE
ELSAMEX
EMTE

Cap de producció
Encarregat de instal·lacions d’enllumenat públic. Localitzable 24h 365 dies.
Equip manteniment
Oficial 1 electricista. Dedicació exclusiva. Torn de tarda
2 Oficial 2 electricista. Dedicació exclusiva. Torn de matí
Equip de guàrdia localitzable 24 h.
Responsable del servei. Dedicació parcial (8:30 a 18:00)
2 Especialistes en gestió energètica. Dedicació parcial. (8:30 a 18:00)

ELECNOR

Oficina tècnica. Dedicació parcial (8:30 a 18:00)
Tècnic informàtic. Dedicació parcial (8:30 a 18:00)
Delineant. Dedicació parcial. (8:30 a 18:00)
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Administració. Dedicació parcial. (8:30 a 18:00)
Departament de Qualitat. (8:30 a 18:00)
Departament de Control de seguretat. (8:30 a 18:00)
Equip de manteniment
Encarregat. Dedicació: dilluns, dimecres i divendres de 13:00 a 21:00
Oficial electricista. Dedicació: de dilluns a divendres de 13:00 a 21:00
Ajudant electricista. Dedicació: de dilluns a divendres de 13:00 a 21:00
Equip de guàrdia. De dilluns a divendres 24h.
Responsable del contracte. Personal directe
Responsable administració. Personal directe.
Tècnic en eficiència energètica. Personal indirecte.
Especialista en obra civil i instal·lacions. Personal indirecte.
Tècnic informàtic. Personal indirecte.
Oficina tècnica. Personal indirecte.
Encarregat de personal. Personal directe.
Equips de manteniment:
Servei de Guardia i emergències. Personal directe:
RUBATEC

Oficial 1 electricista
Oficial 2 electricista
Equips de matí. Personal directe. Horari de 8 a 16h
Oficial 1 electricista
Oficial 2 electricista
Equip de tarda - nit. Personal directe. Horari de 17 a 23h
Oficial 1 electricista
Oficial 2 paleta
Equip de reforç. Per cobrir necessitats
Oficial 1 electricista
Oficial 2 electricista
Responsable del contracte. Dedicació directa. Disponibilitat 24h.
Encarregat del servei. Dedicació directa. Disponibilitat 24h.
Departament de Gestió Energètica i Informàtica. Dedicació directa. De 8 a 18h.
Departament d’Oficina Tècnica. Dedicació directa. De 8 a 18h.

SECE

Departament administració. Dedicació directa. De 7 a 15h.
Sistema Integrat de Gestió. Dedicació directa. De 8 a 18h.
Equips de manteniment:
Equip de treball 1. Dedicació directa. De 7 a 15h.
Oficial 1 electricista
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Oficial 2 electricista
Equip de treball 2. Dedicació directa. De 15 a 23h.
Oficial 1 electricista
Oficial 2 electricista
Equip de treball 3. Dedicació directa. De 23 a 7h.
Oficial 1 electricista
Oficial 2 electricista
Inspector. Dedicació indirecta.
Equip de guàrdia localitzable 24 h.
Responsable del servei. Disponible 24h
Responsable prestació P2. Disponible 24h
Cap d’equip Manteniment preventiu. Disponibilitat 8h/dia i disponible 24h
FULTON

Oficial 1 Manteniment preventiu. Disponibilitat 8h/dia i torns rotatius
1 Cap d’equip. Disponibilitat 24 hores.
Oficial 1 assistència tècnica. Disponibilitat 24 hores.
L’equip de guàrdia no hi consta.

Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment,
s’atorga la màxima puntuació a les empreses que detallen tot el personal directe, indirecte i
disponible i aporten el màxim nombre de personal directe al contracte, la valoració de la resta
de empreses es en funció dels mateixos criteris:
TOTAL
(fins a 5 punts)
2,5

EMPRESA
CLECE
ALUVISA

1

TECUNI
UTE ELSAMEX EMTE
SERVICE
ELECNOR

0,5
2
2,5

RUBATEC

4

SECE

5

FULTON

2,5

L’empresa Tecuni obté la mínima puntuació per no especificar quin torn o en quin horari
treballarà l’equip de manteniment ofert.
L’empresa Aluvisa obté una de les mínimes puntuacions per oferir el mínim de personal,
es considera el personal i la distribució de torns insuficient i poc efectiu per cobrir el servei
en les condicions d’efectivitat i eficiència requerides.
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2. Horaris del servei de tot el personal adscrit.
Valoració raonada segons la descripció i la idoneïtat dels horaris proposats pel personal
adscrit, equips de manteniment i encarregat.
1 equip manteniment (1 Oficial, 1 Ajudant) torn de matí (7 a 15h) o de tarda (15 a
23h).
CLECE

Torn de nit guàrdia localitzada.
Encarregat localitzable 24h horaris segons necessitats.
1 equip manteniment (Oficial i Ajudant jornada de 20h cadascun)en horari de 8:00
a 17:00h

ALUVISA

1 especialista a jornada complerta i correctiu 24h.
No consta horari de l’encarregat .

TECUNI

No consta horari del servei
1 equip de 2 electricistes torn de matí (7 a 15h),

UTE
ELSAMEX
EMTE

1 electricista torn de tarda (15 a 23h)
Torn de nit servei de guàrdia.
No consta horari de l’encarregat
1 equip 1 Oficial electricista i ajudant (13 a 21h),

ELECNOR

encarregat dl, dm, dv, (13 a 21h)
Servei de guàrdia 24h.
Especifica els horaris de tot l’organigrama.
1 equip 1 oficial i ajudant torn matí de 8 a 16h

RUBATEC

1 equip 1 oficial i ajudant torn tarda-nit (16 a 22h hivern i estiu de 17 a 23h).
Encarregat de 9 a 14h i de 16 a 19h.
Torn de guàrdia 24h
1 equip Oficial 1 i oficial 2 torn matí (7 a 15h)
1 equip Oficial 1 i oficial 2 torn tarda (15 a 23h)

SECE

1 equip torn de nit (23 a 7h)
Servei de guàrdia 24h.
Encarregat disponible 24h.
Especifica horaris de tot l’organigrama.
1 Equip 1 cap i 1 oficial 8h torns rotatius

FULTON

Servei de guàrdia 24h
Cap d’equip disponible 24h.

6

Contracte de subministrament de tecnologia per a la
millora energètica i de servei de manteniment integral
de l’enllumenat públic del municipi de Sant Quirze del
Vallès
Informe sobre 2a Oferta tècnica

Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment,
s’atorga la màxima puntuació a l’empresa que dona més nivell de detall dels horaris i posa a
disposició el major nombre d’equips en relació al personal de manteniment cobrint totes les
hores del dia en tres torns (dia, tarda i nit), la valoració de la resta de empreses es en funció
dels mateixos criteris.
TOTAL
(fins a 5 punts)
2

EMPRESA
CLECE
ALUVISA

1

TECUNI
UTE ELSAMEX EMTE
SERVICE
ELECNOR

0

RUBATEC

4

SECE

5

FULTON

2

2
2

L’empresa SECE obté la màxima puntuació per oferir a banda de l’equip de guàrdia, 3 equips de
treball amb torns de matí, tarda i nit de manera directa.
L’empresa Tecuni obté puntuació 0 per no indicar els horaris de del servei.

3.

Relació de categories previstes en tots els nivells amb les corresponents
funcions.

Valoració raonada segons el grau de descripció del personal, les categories i el detall de les
funcions que realitzarà cadascuna de les categories.
CLECE

Descriu les categories i les funcions

ALUVISA

No s’especifiquen les funcions del operaris de manteniment

TECUNI

No s’especifiquen les funcions del operaris de manteniment

UTE
ELSAMEX
EMTE

No s’especifiquen les categories previstes dels operaris de manteniment.

ELECNOR

No s’especifiquen les funcions del operaris de manteniment

RUBATEC

Descriu les categories i les funcions

SECE

Descriu les categories i les funcions

FULTON

Descriu les categories i les funcions

Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment,
s’atorga la màxima puntuació a les empreses que descriuen amb més detall la relació de
categories previstes i les corresponents funcions i la mínima puntuació a les empreses que no
especifiquen les funcions o les categories dels operaris de manteniment. La valoració de la
resta de empreses es en funció dels mateixos criteris:
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TOTAL
(fins a 5 punts)
5
2
2

EMPRESA
CLECE
ALUVISA
TECUNI
UTE ELSAMEX EMTE
SERVICE
ELECNOR
RUBATEC
SECE
FULTON

2
2
5
5
5

4. Planificació operativa dels itineraris i mètodes de control. Es detallaran els
treballs programats per cada equip operatiu i els horaris en que es duran a
terme, així com la planificació dels mateixos.
Valoració raonada segons el detall de la planificació dels treballs programats de qui els
executarà i en quins horaris per cada equip de manteniment.

CLECE

Descripció de tasques en el torn de matí i de tarda
Exemple de itinerari

ALUVISA

Descripció molt genèrica sense concrecions d’itineraris. Si explica mètodes de
control

TECUNI

No consta planificació ni mètodes de control.

UTE
ELSAMEX
EMTE

La Planificació que especifica es la de la Prestació P4 i no la genèrica de contracte.

ELECNOR
RUBATEC
SECE
FULTON

Programació de treballs (tasques, periodicitat i equip)
Cronograma detallat de tasques anuals
Programació de treballs (tasques, horaris i equip)
Descripció de tasques dels tres equips
Pla de manteniment anual (periodicitats, equip i tasques)
No consta planificació ni mètodes de control.

Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment,
s’atorga la màxima puntuació a les empreses que descriuen la planificació de treballs aportant
un cronograma d’actuacions anual a banda de la descripció genèrica de les tasques que
efectuarà cada equip de treball. La valoració de la resta de empreses es en funció dels
mateixos criteris:
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TOTAL
(fins a 5 punts)
3
1
0

EMPRESA
CLECE
ALUVISA
TECUNI
UTE ELSAMEX EMTE
SERVICE
ELECNOR
RUBATEC
SECE
FULTON

1
5
3
5
0

5. Relació de vehicles i mitjans previstos. Hauran de ser mínim els que es
descriuen al PPT
Valoració raonada segons relació de materials i vehicles previstos pel contracte, al plec tècnic
es descriuen uns mínims en relació a una sèrie de materials i un vehicle amb cistella amb una
disposició mínima requerida de 40 hores setmanals.
1 Vehicle furgoneta i un cotxe pel cap de servei
CLECE

1 Camió Cistella fins 12m. No descriu nombre d’hores setmanal
Si es necessari camió-ploma i camió amb plataforma.
Disposició d’equips. Tots els requerits pel PCT.
1 Vehicle furgoneta i un cotxe

ALUVISA

1 Camió Cistella fins 14m. Sempre que sigui necessari.
Descriu flota de l’empresa
Disposició d’equips. Tots els requerits pel PCT.
1 Vehicle furgoneta i un cotxe pel cap de servei

TECUNI

1 Camió Cistella fins 14m. No descriu nombre d’hores setmanal.
Disposició d’equips. Tots els requerits pel PCT, no anomena els equips de
telecomunicacions.
2 furgonetes

UTE
ELSAMEX
EMTE

1 camió grua de fins a 20m. A disposició sempre que sigui necessari.
1 vehicle cistella fins 12 metres
Disposició d’equips. Tots els requerits pel PCT.
1 camió cistella 17m
Vehicle 4x4 cistella 12m
Vehicle cistella 11m

ELECNOR

Vehicles a disposició del servei, no exclusivitat.
Furgoneta
Camió grua 3500kg
Disposició d’equips. Tots els requerits pel PCT.
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1 furgoneta i un cotxe
1 Camió cistella de 14m a disposició total del contracte.
RUBATEC

1 Camió cistella i grua de 30m
Mitjans mecànics. Relació de maquinaria d’obra que te en propietat.
Disposició d’equips. Tots els requerits pel PCT.
1 Camió cistella fins a 16m . Dedicació directe. No descriu nombre d’hores
setmanal.
2 Furgoneta
1 cotxe
1 Camió grua

SECE

Els vehicles estaran a disposició sempre que sigui necessari
Descriu flota de l’empresa
Mitjans mecànics descrits.
Disposició d’equips. Tots els requerits pel PCT.
1 furgoneta
1 Camió cistella de fins a 16m. A disposició un mínim de 40 hores setmanals.
FULTON

1 Plataforma elevadora de 10m
Mitjans mecànics descrits
Disposició d’equips. Tots els requerits pel PCT.

Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment,
s’atorga una puntuació mitjana a les empreses que han descrit els vehicles i materials
disponibles, cap empresa obté la màxima puntuació atès a que no ofereixen cap element que
doni un valor afegit al servei:
TOTAL
(fins a 5 punts)
3
3
2

EMPRESA
CLECE
ALUVISA
TECUNI
UTE ELSAMEX EMTE
SERVICE
ELECNOR
RUBATEC
SECE
FULTON

3
3
3
3
3

6. Calendari de posada en marxa del contracte.
Valoració raonada segons el detall de la posada en marxa de tots els treballs incloent les
obligacions documentals.
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CLECE

Conté cronograma i detalls. No hi consten les obligacions documentals.

ALUVISA

No es detalla la posada en marxa, només alguns aspectes no conté cronograma ni
detalls

TECUNI

No consta

UTE
ELSAMEX
EMTE

Diagrama de Gant de la planificació de les inversions i no de la posada en marxa
del contracte.

ELECNOR

No es detalla la posada en marxa, només alguns aspectes no conté cronograma ni
detalls

RUBATEC

No es detalla la posada en marxa només alguns aspectes, no conté cronograma ni
detalls

SECE

No es detalla la posada en marxa només alguns aspectes, no conté cronograma ni
detalls

FULTON

Conté calendari d’implantació amb fitxes de processos i detalls. No hi consten les
obligacions documentals.

Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment,
s’atorga la màxima puntuació a les empreses que aporten un calendari de implantació molt
detallat, tot i que no assoleixen la màxima puntuació possible a manca de la descripció
d’entrega de les obligacions documentals demanades. La valoració de la resta de empreses
es en funció dels mateixos criteris:
TOTAL
(fins a 5 punts)
4

EMPRESA
CLECE
ALUVISA

1

TECUNI

0

UTE ELSAMEX EMTE
SERVICE

1

ELECNOR

1

RUBATEC

1

SECE

1

FULTON

4

Estoc de recanvis
1. Metodologia i sistema d'estoc de recanvis. Explicar quins i nombre d'elements en
estoc.
Valoració raonada segons els sistema d’emmagatzematge d’estocs de materials suficient per
poder atendre qualsevol incidència així com un sistema informatitzat que ho gestioni.
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CLECE

Ok. Mètode ABC de control d’inventaris % d’estoc segons costos.

ALUVISA

No especifica cap metodologia ni nombre d’elements en estoc.

TECUNI

No hi consta

UTE
ELSAMEX
EMTE

Ok. L’estoc serà un % segons la quantitat d’elements instal·lats.

ELECNOR

Ok. Especifica programa de gestió d’estoc i llistat d’estucatge.

RUBATEC

Ok. Explica el sistema d’estoc i l’estucatge previst.

SECE

Ok. Explica el sistema d’estoc i l’estucatge previst.

FULTON

Ok. Explica el sistema d’estoc i l’estucatge previst.

Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment,
s’atorga la màxima puntuació a sis empreses per explicar un mètode i sistema d’estoc que es
considera idoni pel corresponent contracte:
TOTAL
(fins a 5 punts)

EMPRESA
CLECE

5

ALUVISA

0

TECUNI

0

UTE ELSAMEX EMTE
SERVICE

5

ELECNOR

5

RUBATEC

5

SECE

5

FULTON

5

Disposició de superfície
1. Característiques de les instal·lacions: Es donarà la màxima puntuació a aquelles
naus que disposin de les millors instal·lacions: Oficines administratives,
magatzem de materials, dependències pel personal, aparcament per a vehicles i
magatzem per la maquinaria i equips destinats al servei.
CLECE

Preveuen tenir una nau de 550m2, planta baixa 500m2, altell 50m2 per disposar de
totes les instal·lacions requerides.

ALUVISA

Disposen d’una nau de 510m2 de magatzem i 140m2 d’oficines per disposar de
totes les instal·lacions requerides.
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TECUNI

Segons aclariment preveuen tenir una nau que compleixi els requeriments del plec
tècnic.

UTE
ELSAMEX
EMTE

Segons aclariment preveuen tenir una nau que compleixi els requeriments del plec
tècnic.

ELECNOR

200m2 de nau per disposar de totes les instal·lacions requerides.

RUBATEC

Nau de 450m2 conté espai de 60m2 per oficines i pati per disposar de totes les
instal·lacions requerides.

SECE

Nau de 2300m2 dels quals 1000m2 exteriors on disposen de totes les instal·lacions
requerides.

FULTON

Preveu tenir una nau de superfície mínima 150m2 per disposar de totes les
instal·lacions requerides.

Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment,
s’atorga la màxima puntuació a l’empresa que disposa de les millors instal·lacions en relació a
metres quadrats tot i que es considera correcte que la nau disposi entre 400 i 600m2 , la resta
de les empreses es valoren de forma proporcional:
TOTAL
(fins a 5 punts)
3,5
4
0

EMPRESA
CLECE
ALUVISA
TECUNI
UTE ELSAMEX EMTE
SERVICE
ELECNOR
RUBATEC
SECE
FULTON

0
0,5
3
5
0

2. Distància de la nau al municipi. Es donarà puntuació a aquelles ofertes que
tinguin la nau al propi municipi.
CLECE

Compromís de nau al propi municipi Sant Quirze.

ALUVISA

Nau a 1,8 km al municipi Sabadell

TECUNI

A l’aclariment demanat es compromet a disposar d’un local en les rodalies del
municipi de Sant Quirze del Vallès

UTE
ELSAMEX
EMTE

A l’aclariment demanat declaren que el local es trobarà situat al municipi de Sant
Quirze del Vallès o municipis limítrofs.

ELECNOR

Compromís de nau al propi municipi Sant Quirze.

RUBATEC

Compromís de nau al propi municipi Sant Quirze.
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SECE

4 km municipi de Terrassa. Es comprometen a disposar d’un local a municipi de
Sant Quirze del Vallès només per realitzar la Prestació P4.

FULTON

Compromís de nau al propi municipi Sant Quirze.

Ates l’aspecte a valorar, es dona la màxima puntuació a les empreses que es comprometen a
disposar d’una nau al propi municipi de Sant Quirze del Vallès i 0 punts les empreses que no
especifiquen la ubicació de la nau o que la nau proposada està a municipis limítrofs:
TOTAL
(fins a 5 punts)
5

EMPRESA
CLECE
ALUVISA

0

TECUNI
UTE ELSAMEX EMTE
SERVICE
ELECNOR

0

RUBATEC

5

SECE

0

FULTON

5

0
5

Informatització del servei
Descriure la plataforma informàtica per la gestió integral de les instal·lacions, amb
exemples del format, fitxes, informes, plànols,...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Descripció de la integració de la cartografia al format GIS de l'Ajuntament.
Descripció de la gestió completa de l'inventari
Descripció de la integració de la telegestió a la plataforma.
Descripció de la gestió del manteniment: controls, alarmes, configuracions,
gestions inspeccions, informes...
Descripció de la integració de la gestió de l'energia a la plataforma.
Accessibilitat via web a les dades d'explotació.
Integració amb eines mòbils per a la captura de dades i modificacions de
l'inventari en temps real.
Captura i consulta de dades luxometriques.
1. Proposa CITIGIS municipal. Conté exemples.
2. Proposa CITIGIS municipal. Conté exemples.

CLECE

3. CITIGIS, amb terminals CITILUX i mòdem GSM amb descripció de totes les
funcions requerides. Conté exemples.
4. CITIGIS mòdul de manteniment complert. Conté exemples.
5. CITIGIS mòdul de gestió energètica. Conté exemples.
6. CITIGIS ho permet.
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7. CITIGIC ho permet.
8. Ok.
1. Proposa ROSMIMAN. Conté exemples.
2. Proposa ROSMIMAN. Conté exemples.
3.Telegestió CITIGIS
ALUVISA

4. Telegestió CITIGIS. Conté exemples
5. CITIGIS. Conté exemples
6. tant ROSMIMAN com CITIGIS ho permeten.
7. tant ROSMIMAN com CITIGIS ho permeten.
8. Ok.
1. No explica la integració de la cartografia al format GIS de l’Ajuntament, només
explica utilitzarà un GIS propi.
2. Només explica que l’aplicació web te una base de dades pel inventari.
3. No explica quin sistema de telegestió instal·larà, només descriu alguna funció
d’un mòdul telemètric.

TECUNI

4.No especifica si el sistema de gestió serà integral, només algunes funcions d’un
sistema de d’alarmes i incidències.
5. No explica la integració de la gestió de l’energia en la plataforma, només descriu
mitjançant GPRS i mòdul telemètric.
6. Explica l’accessibilitat d’una aplicació via web però no de quina.
7. No explica la integració de les eines mòbils a aplicar en aquest contracte.
8. No consta res en relació a la captura i consulta de dades luxomètriques
1. Proposa CITIGIS municipal. Conté exemples.
2. Proposa l’aplicació “Fulcrum App” per a pressa de dades amb tablet i aplicació
web per actualitzar inventari. Proposa “QGIS” plataforma de Sistema de Informació
Geogràfica i “Glumex” com l’aplicació de la gestió del sistema QGIS. Conté
exemples.

UTE
ELSAMEX
EMTE

3. Proposa CITIGIS municipal. Conté exemples.
4. Proposa CITIGIS municipal. Conté exemples.
5. Proposa CITIGIS municipal. Conté exemples.
6. Proposa CITIGIS Mòdul web informes online Conté exemples.
7. Proposa CITIGIS Mòdul citiMobile. Conté exemples
8. Proposa CITIGIS Mòdul control dinàmic de la lluminositat. Conté exemples
1. Proposa sistema GISAL desenvolupat per Elecnor. Conté exemples.
2. Proposa sistema GISAL desenvolupat per Elecnor. Conté exemples.

ELECNOR

3. Proposa sistema Cimelux desenvolupat per Elecnor, a aquest sistema
s’accedeix mitjançant la plataforma GISAL. Conté exemples.
4. Proposa sistema GISAL desenvolupat per Elecnor. Conté exemples.
5. Proposa sistema GISAL desenvolupat per Elecnor. Conté exemples.

15

Contracte de subministrament de tecnologia per a la
millora energètica i de servei de manteniment integral
de l’enllumenat públic del municipi de Sant Quirze del
Vallès
Informe sobre 2a Oferta tècnica

6. Proposa sistema GISAL desenvolupat per Elecnor. Conté exemples
7. Els sistemes proposats GISAL i Cimelux.
8. Proposa sistema GISAL desenvolupat per Elecnor. Conté exemples
1. Proposa CITIGIS municipal. Conté exemples.
2. Proposa CITIGIS municipal. Conté exemples.
3. Proposa CITIGIS municipal. Conté exemples.
RUBATEC

4. Proposa CITIGIS municipal. Conté exemples.
5. Proposa CITIGIS municipal. Conté exemples.
6. Proposa CITIGIS municipal.
7. Proposa CITIGIS municipal. Conté exemples.
8. Proposa CITIGIS municipal. Conté exemples.

1. Proposa SECEnet desenvolupat per SECE. Conté exemples.
2. Proposa SECEnet desenvolupat per SECE. Conté exemples.
3. Proposa telegestió CITIGIS amb SECEvision desenvolupat per SECE. Conté
exemples.
SECE

4. Proposa SECEnet desenvolupat per SECE. Conté exemples.
5. Proposa SECEvision desenvolupat per SECE. Conté exemples.
6. Proposa SECEnet desenvolupat per SECE. Conté exemples.
7. Proposa SECEnet desenvolupat per SECE. Conté exemples.
8. Proposa SECEnet desenvolupat per SECE. Conté exemples.

1. Proposa ROSMIMAN. Conté exemples.
2. Proposa ROSMIMAN. Conté exemples.
3. Proposa Welight sistema de telegestió d’enllumenat públic o CITILUX. Conté
exemples.
FULTON

4. Proposa PRISMA3. Conté exemples.
5. Proposa Welight sistema de telegestió d’enllumenat públic o CITILUX. Conté
exemples.
6. Tots els programes proposats tenen accessibilitat via web.
7. Els programes proposats tenen la integració amb eines mòbils.
8. Es descriu el mètode de captura i consulta,

Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment,
s’atorga la màxima puntuació a totes les empreses per detallar de forma clara la plataforma
informàtica per a la gestió integral de les instal·lacions, excepte a l’empresa Tecuni per no
aportar la informació requerida:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(fins a 6
punts)

(fins a 6
punts)

(fins a 6
punts)

(fins a 6
punts)

(fins a 6
punts)

(fins a 6
punts)

(fins a 6
punts)

(fins a 6
punts)

CLECE

6

6

6

6

6

6

6

6

ALUVISA

6

6

6

6

6

6

6

6

TECUNI

0

1

1

1

0

1

0

0

UTE
ELSAMEX
EMTE
SERVICE

6

6

6

6

6

6

6

6

ELECNOR

6

6

6

6

6

6

6

6

RUBATEC

6

6

6

6

6

6

6

6

SECE

6

6

6

6

6

6

6

6

FULTON

6

6

6

6

6

6

6

6

EMPRESA

Servei de guàrdia
1. Descripció detallada del funcionament del servei de guàrdia
Valoració raonada segons la descripció del serveis de guàrdia i aspectes contemplats al Plec
Tècnic com un telèfon 900 que funcioni 24h els 365 dies, les incidències que es consideren
urgències i de quina manera i amb quin personal les resoldran.
CLECE

Descripció del servei de guàrdia i dels telèfons 24 hores així com dels registres
d’incidències i qui els resoldrà.

ALUVISA

No concreta el servei de guàrdia ni com s’enregistraran les trucades e incidències,
el telèfon 900 el descriu com un centraleta telefònica que serà atesa en horari
d’oficina, fora d’aquest horari desviarà la trucada al responsable del servei o
posteriorment al tècnic de guàrdia, en cas necessari tindrà contestador automàtic.

TECUNI

Descriu el servei telefònic 24h, no descriu de quina manera i amb quin personal
resoldrà les possibles incidències.

UTE
ELSAMEX
EMTE

Descriu el funcionament del servei de guàrdia i de l’atenció telefònica, tot i que no
esmenta un telèfon 900, tampoc descriu el mètode de registre de trucades e
incidències.

ELECNOR

Descriu el funcionament del servei de guàrdia i atenció telefònica 24h, no anomena
que el telèfon 24h sigui un 900.

RUBATEC

Descriu el funcionament del servei de guàrdia i del telèfons així com dels registres
d’incidències i qui els resoldrà.

SECE

Descripció del servei de guàrdia i dels telèfons 24 hores així com dels registres
d’incidències i qui els resoldrà.

FULTON

Descripció del servei de guàrdia i dels telèfons 24 hores així com dels registres
d’incidències i qui els resoldrà.
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Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment,
s’atorga la màxima puntuació a Clece, Rubatec, Sece i Fulton per fer la proposta més detalla
del funcionament del servei de guàrdia fent referència a tots els aspectes que hi consten al
Plec Tècnic:
TOTAL
(fins a 5 punts)

EMPRESA
CLECE

5

ALUVISA

3

TECUNI

3

UTE ELSAMEX EMTE
SERVICE

3

ELECNOR

4

RUBATEC

5

SECE

5

FULTON

5

Prestació P1. Gestió energètica
1. Es valorarà el grau d'especialització dels seus treballadors en matèria d'estalvi i
eficiència energètica acreditada documentalment.
2. Descripció detallada de les prestacions del programa de telegestió. (Gestió de
quadres, punts de llums,...)
3. Descripció detallada de les prestacions del programa de telemesura. (Gestió de
consums, potències,...)
4. Model de informe mensual de consums a entregar a l'Ajuntament.
Valoració raonada segons la descripció de la Prestació P1 en relació a la Gestió Energètica.
1. Dos tècnics, 1 Enginyer electrònic EVO, 1 Enginyer superior i enginyer tècnic
Elèctric cursos i experiències en projectes de serveis energètics. Tot acreditat.
CLECE

2. Ok. Conté tota la informació CITIGIS i CITILUX amb exemples.
3. Ok. Conté total informació CITIGIS mòdul Energia i Urbilux.
4. Explica i detalla tot un seguit de taules i dades que formaran el informe però no
queda clar quin serà el informe exactament.
1. Només aporta justificant de l’adjudicació com ESE mitjançant una UTE a
Sabadell.

ALUVISA

2. Descriu funcions del CITIGIS sense exemples.
3. Descriu funcions del CITIGIS sense exemples.
4. Ok. Detalla exactament quin serà el informe.

TECUNI

1. Un responsable de Gestió Energètica, no acredita experiència ni formació en la
matèria.
2. No explica les prestacions de la P1 no el programa de telegestió.
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3. No explica les prestacions de la P1 ni el programa de telemesura.
4. No consta model de informe de consums.
1. Un Enginyer tècnic Industrial amb formació i experiència en eficiència
energètica, un Enginyer superior de mines tècnic EVO amb experiència i formació.
UTE
ELSAMEX
EMTE

2. Ok. Conté tota la informació CITIGIS i CITILUX amb exemples.
3. Ok. Conté total informació CITIGIS mòdul Energia i Urbilux.
4. Explica i detalla tot un seguit de taules i dades que formaran el informe però no
queda clar quin serà el informe que s’entregarà exactament.

1. Un Enginyer Industrial amb certificat EVO, un Enginyer Industrial especialitat
Organització i l’empresa te Certificat ISO de Gestió Energètica. Tot acreditat.
ELECNOR

2. Ok. Conté la informació del programa de telegestió CIMELUX
3. Ok. Conté la informació del programa de telegestió CIMELUX amb exemples.
4. Ok. Detalla exactament quin serà el informe.

1. Un tècnic EVO només per la Prestació P4, el responsable del servei es Enginyer
de telecomunicacions sense formació específica acreditada en eficiència, proposa
un responsable tècnic i administratiu amb un curs de CITIGIS per Arelsa.
RUBATEC

2. Ok. Conté tota la informació CITIGIS i CITILUX amb exemples.
3. Ok. Conté tota la informació CITIGIS gestió energètica amb exemples.
4. Ok. Detalla exactament quin serà el informe.

1. Un Enginyer Superior amb certificat EVO, una enginyera responsable de
Qualitat, Medi Ambient i Prevenció i l’empresa te una ISO de Sistema de Gestió
Energètica
SECE

2. Ok. Explica que ho realitzarà amb CITILUX i CITIGIS. No conté exemples.
3. Ok. Explica que ho realitzarà amb SECEgep. Conté exemples.
4. Ok. Detalla exactament quin serà el informe.

1. Sis persones amb un curs de Gestió i eficiència energètica, 1 tècnic amb màster
en gestió de projectes e instal·lacions energètiques
FULTON

2. Ok conté la informació del programa Welight i sistema CITIGIS amb exemples.
3. Ok conté la informació del programa Welight amb exemples i sistema CITIGIS.
4. Explica unes taules i gràfics, no específica quin serà el informe mensual.
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Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment,
s’atorga la puntuació següents en relació als quatre aspectes a puntuar:
1.

2.

3.

4.

(fins a 5
punts)

(fins a 10
punts)

(fins a 10
punts)

(fins a 5
punts)

CLECE

5

10

10

3

ALUVISA

0

10

10

5

TECUNI

1

0

0

0

UTE ELSAMEX
EMTE
SERVICE

5

10

10

3

ELECNOR

5

10

10

5

RUBATEC

2

10

10

5

SECE

5

7

10

5

FULTON

2

10

10

3

EMPRESA

Prestació P2. MANTENIMENT
1. Sistema de verificació de les instal·lacions d'enllumenat públic.
2. Sistema de control i regulació de grups semafòrics i pilones
3. Descripció de la planificació de la reposició programada de làmpades, equips
auxiliars i neteja.
4. Descripció de la planificació de la pintura de suports.
1. Explica com farà les inspeccions del manteniment preventiu sense concretar
periodicitats.
CLECE

2. Explica com farà el manteniment preventiu sense concretar periodicitats.
3. Explica el que es demana en el plec sense afegir cap previsió o exemple.
4. Explica de quina manera i amb quins materials es pintaran però no una
planificació de quan es pintaran.
1. Explica la planificació amb periodicitats, però sense recorreguts o itineraris.
2. Explica com farà el manteniment preventiu sense concretar periodicitats.

ALUVISA

3. No descriu la planificació, fa una breu explicació de les tasques a realitzar amb
un exemple de fitxes per punt de llum.
4. Explica la periodicitat genèrica.

TECUNI

1. Explica les operacions de revisió d’un punt de llum i dels centres de
comandament sense concretar periodicitats. Només proposa fer 4 inspeccions
nocturnes al any per comprovar el funcionament de les làmpades i mesures
lumíniques.
2. No consten semàfors i pilones.
3. No consta planificació.
4. No consta planificació.

UTE

1. Explica quins son els conceptes de la verificació de les instal·lacions i adjunta
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ELSAMEX
EMTE

una taula de periodicitats, sense fer concrecions en recorreguts i calendaris.
2. Explica quins son els conceptes de la verificació de les instal·lacions i adjunta
una taula de periodicitats, sense fer concrecions en recorreguts i calendaris.
3. No hi consta la planificació, només la descripció de com es realitzen les
tasques.
4. Explica la periodicitat genèrica.
1. Explica com farà les revisions amb periodicitats, però sense recorreguts ni
calendaris.

ELECNOR

2. Explica quines actuacions realitzarà en semàfors i pilona així com les
periodicitats.
3. Explica prioritats a l’hora de fer el canvi massiu sense concretar un calendari.
4. Explica la periodicitat genèrica.
1. Ok, detalla tots els aspectes inclòs amb quins operaris.

RUBATEC

2. Ok, detalla tots els aspectes inclòs amb quins operaris.
3. Ok, detalla tots els aspectes inclòs amb quins operaris.
4. Explica la periodicitat genèrica.
1. Ok, detalla tots els aspectes inclòs amb quins operaris.

SECE

2. Ok, detalla tots els aspectes inclòs amb quins operaris.
3. Ok, detalla tots els aspectes inclòs amb quins operaris.
4. Explica la periodicitat genèrica.
1. Ok, detalla tots els aspectes inclòs amb quins operaris.

FULTON

2. Ok, detalla tots els aspectes inclòs amb quins operaris.
3. No descriu la planificació de les reposicions.
4. Explica la periodicitat genèrica.

Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment,
s’atorga la puntuació següents en relació als quatre aspectes a puntuar:
1.

2.

3.

4.

(fins a 6
punts)

(fins a 6
punts)

(fins a 6
punts)

(fins a 6
punts)

CLECE

3

3

3

3

ALUVISA

3

3

1

3

TECUNI

2

0

0

0

UTE ELSAMEX
EMTE
SERVICE

3

3

1

3

ELECNOR

3

6

3

3

RUBATEC

6

6

6

3

SECE

6

6

6

3

FULTON

6

6

0

3

EMPRESA
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Prestació P3. GARANTIA TOTAL
1. Es valorarà una proposta exhaustiva, clara, mesurada i viable per dur a terme el
control de làmpades en servei.
2. Sistema de control i regulació de grups semafòrics i pilones
3. Descripció de la planificació de la reposició programada de làmpades, equips
auxiliars i neteja.
4. Descripció del sistema de detecció d'avaries o punts malmesos i resolució dels
mateixos.
5. Sistema de gestió de danys causats per tercers.
1. No hi consta una proposta exhaustiva, clara, mesurada i viable.
2. El descriu però no en concepte de Garantia total.
CLECE

3. Descriu la planificació dins la garantia total.
4. Descriu el sistema.
5. No especifica la gestió.
1. No hi consta una proposta exhaustiva, clara, mesurada i viable.
2. El descriu però no en el concepte de Garantia Total

ALUVISA

3. El descriu però no en el concepte de Garantia Total
4. Descriu el sistema.
5. No especifica la gestió.
1. No hi consta una proposta exhaustiva, clara, mesurada i viable.
2. No consten semàfors i pilones.

TECUNI

3. No consta planificació.
4. No consta planificació.
5. No especifica la gestió.
1. No hi consta una proposta exhaustiva, clara, mesurada i viable.

UTE
ELSAMEX
EMTE

2. El descriu però no en concepte de Garantia total.
6. El descriu però no en el concepte de Garantia Total
3. Descriu el sistema.
4. No especifica la gestió.
1. No hi consta una proposta exhaustiva, clara, mesurada i viable.
2. El descriu però no en el concepte de Garantia Total

ELECNOR

3. Descriu la planificació en el concepte de garantia total.
4. Descriu el sistema.
5. No especifica la gestió.
1. Fa una proposta mesurada i viable per dur a terme el control de làmpades però
no especifica recorreguts

RUBATEC

2. El descriu però no en el concepte de Garantia Total
3. El descriu però no en el concepte de Garantia Total
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4. Descriu el sistema.
5. No especifica la gestió.
1. Fa una proposta mesurada i viable per dur a terme el control de làmpades
especificant recorreguts
2. Descriu la planificació dins la garantia total.
SECE

3. No hi consta en el concepte de garantia total.
4. Descriu el sistema.
5. Descriu el sistema de gestió.
1. No hi consta una proposta exhaustiva, clara, mesurada i viable.
2. El descriu però no en el concepte de Garantia Total

FULTON

3. El descriu però no en el concepte de Garantia Total
4. Descriu el sistema.
5. No especifica la gestió.

Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment,
s’atorga la puntuació següents en relació als cinc aspectes a puntuar:
1.

2.

3.

4.

5.

(fins a 5
punts)

(fins a 5
punts)

(fins a 5
punts)

(fins a 5
punts)

(fins a 5
punts)

CLECE

0

0

5

5

0

ALUVISA

0

0

0

5

0

TECUNI

0

0

0

0

0

UTE ELSAMEX
EMTE
SERVICE

0

0

0

5

0

ELECNOR

0

0

5

5

0

RUBATEC

3

0

0

5

0

SECE

5

5

0

5

5

FULTON

0

0

0

5

0

EMPRESA

Prestació P4. Actuacions de Millora i Renovació de les Instal·lacions consumidores
d'energia
1. Descripció de la programació de les actuacions, justificant quan es farà, es
valorarà donar prioritat a les actuacions que generen un major estalvi.
2. Descripció de les propostes de les actuacions definint quins elements i de quines
marques s'instal·laran.
3. Es valoraran els rendiments i la garantia dels equips.
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1. Descriu programació d’actuacions per fases i a l’execució de l’obra i detalla les
actuacions amb més estalvi, tot i que els consum considerats no corresponen
amb els consums teòrics establerts a l’auditoria.
2. Fa la descripció de les llumeneres a instal·lar, proposa dos tipus de llumenera
la Visual IVF i la Quebec les dos marca Philips Indal, els equips amb regulació
seran Arelsa i les làmpades i equips convencionals Philips Indal.
Les propostes d’actuació de canvi de llumeneres en relació al model de
llumeneres no correspon amb els criteris lògics i estètics del municipi.
CLECE

Fa una proposta clara i detallada per quadre de comandament de les
llumeneres i tipus a instal·lar.
3. Els equips instal·lats inicialment tindran garantia de 12 anys, els instal·lats en
reposicions programades tindran la garantia de:
Equips convencionals 3 anys
Equips electrònics regulables 10 anys millorant el 8 anys del Plec
No hi consten dades de rendiments del equips.
1. La programació d’actuacions la fa en relació a les reducció de potència i no de
les que generen un major estalvi, la programació tampoc es gaire coherent ja
que no es fa per quadres de comandament.
2. Fa la descripció de les llumeneres a instal·lar de manera genèrica, proposa les
llumeneres: Visual IVF, la Quebec i la Jupiter de la marca Philips Indal, els
equips amb regulació seran Venture Lighting, les làmpades Philips Indal i
equips convencionals ETI.

ALUVISA

No descriu les propostes concretes en relació a quines llumeneres en cada
quadre. A nivell general proposta la instal·lació de llumeneres decoratives pel
model Indal IJP, no te en compte els criteris lògics i estètics del municipi.
3. Les garanties de dos anys per a tots els elements.
Els rendiments dels equips:
Equips convencionals pèrdues entre el 18 i el 20%
Equips electrònics pèrdues inferiors al 10%.
1. No descriu la programació de les actuacions.
2. No descriu la proposta d’actuacions.
Proposa marques i models:

TECUNI

Llumeneres: Schreder, Philips o Carandini
Equips: Vossloh Schwabe, elt o philips
Làmpades: GE, Osram o philips
3. No descriu rendiments ni garanties.
1. No descriu la programació de les actuacions.

UTE
ELSAMEX
EMTE

2. No descriu la proposta d’actuacions
Proposa marques i models:
Llumeneres Philips, Salvi, Simon Lighting.
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Làmpades: Philips
Equips convencionals: Philips
Equips regulables: Philips
3. Les garantia les estableix:
Equips convencionals 5 anys
Equips regulables 8 anys
1. Descriu programació d’actuacions per fases i a l’execució de l’obra i detalla les
actuacions amb més estalvi.
2. Proposa marques i models:
Llumeneres: Carandini
Làmpades: General Electric
Equips convencionals: ETI/ELT/LAYRTON/VOSSLOH
ELECNOR

Equips regulables: IMASTEC/Philips/VENTURE
No descriu les propostes concretes en relació a quines llumeneres en cada
quadre, no te en compte els criteris lògics i estètics del municipi.
3. Garanties:
Equips convencionals 2 anys
Equips regulables 8 anys
1. Descriu programació d’actuacions per fases i a l’execució de l’obra i detalla les
actuacions amb més estalvi.
2. Ok Proposa marques i models:
Llumeneres: Carandini, Salvi, Philips segons el tipus de llumenera a instal·lar
tenint en compte l’estil de l’actual.
Làmpades: Philips

RUBATEC

Equips convencionals: ETI/ELT/LAYRTON/VOSSLOH
Equips regulables: IMASTEC/Philips
Proposa els nous models de llumenera segons la llumenera actual instal·lada.
3. Garanties:
Equips regulables 10 anys
Rendiments del 98%
1. Descriu programació d’actuacions per fases i a l’execució de l’obra i detalla les
actuacions amb més estalvi.
2. Proposa marques i models:

SECE

Llumeneres: Carandini, GE, Lamp, Philips segons model de llumenera no te en
compte l’estil de l’actual.
Làmpades: GE/ OSRAM / SYLVANIA
Equips convencionals/ELT/VOSSLOH
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Equips regulables: IMASTEC/Venture/Tridonic
No descriu les propostes concretes en relació a quines llumeneres en cada
quadre, no te en compte els criteris lògics i estètics del municipi.
3. Garanties:
Equips convencionals 12 anys
Equips regulables 12 anys
Rendiments dels equips:
Equips convencionals pèrdues d’entre el 12 i el 14%
Equips electrònics pèrdues inferiors al 3%.
1. Descriu programació d’actuacions per fases i a l’execució de l’obra i detalla les
actuacions amb més estalvi a nivell genèric sense concretar les actuacions
objecte del contracte.
2. Proposa marques i models:
Llumeneres: Philips segons model de llumenera no te en compte l’estil de
l’actual.
Làmpades: Philips
Equips convencionals: Philips
FULTON

Equips regulables: Philips
Fa una proposta clara i detallada per quadre de comandament de les
llumeneres i tipus a instal·lar.
No descriu les propostes concretes en relació a quines llumeneres en cada
quadre, no te en compte els criteris lògics i estètics del municipi.
3. Garanties:
Equips convencionals no concreta garantia
Equips regulables 8 anys

Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment,
s’atorga la puntuació en funció de la informació aportada i la idoneïtat de les propostes,
concretament en el punt 2 d’aquesta valoració en la que s’han de descriure les propostes de
les actuacions definint quins elements i de quines marques s’instal·laran, s’ha donat la
màxima puntuació a l’empresa que ha fet les propostes de llumeneres acord amb les
llumeneres existents tenint en compte l’estil i el tipus actual, per tant les empreses que no han
tingut en compte aquest aspecte però han fet una descripció detallada de les llumeneres
especificant quadre per quadre quina llumenera instal·larà han obtingut 4 punts, la resta ha
obtingut 1 punt per fer la proposta genèrica de marques i tipus.
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1.

2.

3.

(fins a 10
punts)

(fins a 10
punts)

(fins a 10
punts)

CLECE

9

4

3,5

ALUVISA

1

1

0

TECUNI
UTE ELSAMEX
EMTE SERVICE
ELECNOR

0

1

0

0

1

2,5

10

1

1,5

RUBATEC

10

10

3

SECE

10

1

5

FULTON

10

4

1

EMPRESA

Prestació P5. INVERSIONS EN ESTALVI ENERGÈTIC I ENERGIES RENOVABLES
1. Definir proposta d'una millora complementària que es podria dur a terme a banda de les
actuacions del present plec, s'ha de descriure el cost de l'actuació i els estalvis que
poden generar.
Es valora atenent al que hi consta al Plec Tècnic, la proposta ha de ser complementària a
les actuacions definides al contracte i viables pel municipi de Sant Quirze del Vallès.
CLECE

1. Proposa implantació de biomassa en edificis municipals.

ALUVISA

1. Substitució de 375 llumeneres vials VSAP per LED. Explica el estalvi d’energia
el cost econòmic i el mode de finançament

TECUNI

1. Proposta de instal·lació de punts de llum fotovoltaics en llocs aïllats en els
quals un sol punt de llum disposi d’un contracte (actualment al municipi no
tenim cap cas). No concreta la possible aplicació real al municipi ni càlculs
d’estalvis.

UTE
ELSAMEX
EMTE

1. Proposa la instal·lació d’equips electrònics regulables en els punts de llum que
el plec no contempla, fa la descripció calcula l’estalvi energètic i econòmic.
També proposa la instal·lació de reguladors de flux en capçalera en dos
quadres els quals no està contemplada la regulació, fa la descripció, calcula
l’estalvi energètic i econòmic.

ELECNOR

1. Proposa instal·lació d’una planta solar fotovoltaica a ubicar en un solar de
l’Ajuntament. Descriu com seria la instal·lació i l’estalvi d’energia i el cost de
l’actuació. Però la repercussió de l’estalvi econòmic i el finançament.
1. Implantació sistema de regulació de flux per sensor de presència en 5 punts de
llum, càlcul de l’estalvi energètic i econòmic.

RUBATEC

Substitució de fluorescents per LED al quadre BL. Aquesta proposta ja està
contemplada a la P4 per VSAP.
1. Instal·lació d’un fanal solar en una plaça.

SECE

Instal·lar fanals solar autònoms en llocs aïllats.
Pèrgola fotovoltaica per alimentar 17 fanals de manera autònoma al parc de
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les morisques.
Descriu la instal·lació i l’estalvi energètic i el cost aproximat de les instal·lacions
però no l’estalvi econòmic.
1. Substitució de les làmpades actuals de VSAP, HM i VM a LED, descriu el
estalvi d’energia no descriu repercussió econòmica ni mètode de finançament.
FULTON

Instal·lació de PLC a cada quadre comandament per gestió la regulació de flux
de cada llumenera des del programa de telegestió. No descriu estalvi energètic
ni econòmic.

Per a les anteriors propostes es realitza una valoració de viabilitat de l’actuació al municipi
de Sant Quirze del Vallès i una comparativa d’estalvi i del període de retorn segons les
dades aportades:

Proposta

Cost actuació

Estalvi
kWh/any

Estalvi
(preu
0,13€/kWh)

Període de
retorn

Puntuació

CLECE

Caldera de biomassa per un edifici. La proposta no es complementaria a
l’enllumenat públic.

0 punts

ALUVISA

375 llumeneres
vials de VSAP
a Led

4 punts

Tecuni

Punts de llum aïllats en llocs aïllats que disposin d’un contracte d’energia per un
únic punt de llum. La proposta no es considera viable atès a que no existeixen al
municipi punts de llum aïllats d’aquestes característiques.

UTE
ELSAMEX
EMTE

ELECNOR

RUBATEC

SECE

154.577€

103.051
kWh/a

13.397
€/any

11,5 anys

974 equips
electrònics
regulables

53.570€

2 reguladors
flux en
capçalera

8.000 €

26.370 kWh/a

3.428 €/any

2,3 anys

Planta solar
fotovoltaica

132.257 €

10.036 kWh/a

1.304 €/any

101 anys

118.780
kWh/a

15.441
€/any

3,5 anys
5 punts

La proposta no es considera viable independentment dels càlculs, ja que s’han
d’afegir els costos indirectes (solar,...), tampoc es considera complementaria al
plec de l’enllumenat públic
Regulació de
flux sensor de
presència en 5
punts de llum

5.967 €

56 fluorescents
per led

25.814 €

12.712 kWh/a

1.652 €/any

15,6 anys

Pèrgola
Fotovoltaica per
17 fanals

23.000 €

2.538 kWh/a

330 €/any

60 anys

3.990 kWh/a

675 €/any

0 punts

8,8 anys
4,5 punts
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Fanal solar en
una plaça 3
projectors de
150w

No hi consten dades

La proposta no es considera viable atès a que
no existeixen al municipi punts de llum aïllats
d’aquestes característiques.

Fanal solar
autònom
Substitució de
totes les
làmpades a led
FULTON

Ús PLC en
capçalera pel
control de
regulació

No hi consta

-

-

0 punts

No hi consta

-

-

-

La puntuació s’ha donat a partir del període de retorn de la inversió donant la màxima
puntuació al valor mínim d’anys i establint els 0 punts al màxim valor, la resta s’obtenen de
manera proporcional:
1.

EMPRESA

(fins a 5 punts)

CLECE
ALUVISA
TECUNI
UTE ELSAMEX
EMTE SERVICE
ELECNOR
RUBATEC
SECE
FULTON

0
4
0
5
0
4,5
1
0

Prestació P6. TREBALLS COMPLEMENTARIS
1. Definir la forma de prestació i el programa de treballs no planificats.
2. Detallar una proposta tècnica de subministrament i instal·lació d'enllumenat Nadalenc.
1. No descriu la forma de prestació ni el programa de treballs.
CLECE

ALUVISA

2. No detalla proposta tècnica de subministrament i instal·lació d’enllumenat
Nadalenc, explica com realitzarà l’enllumenat que hi consta a la P2.
1. Descriu la forma de prestació amb un diagrama de flux dels treballs no
programats.
2. Descriu una proposta de instal·lació de 100 rètols especificant models i carrers.

TECUNI
UTE
ELSAMEX

1. No descriu la forma de prestació ni el programa de treballs.
2. No descriu res en relació a l’enllumenat Nadalenc.
1. Descriu un programa de treball molt genèric sense concretar en l’objecte de la
prestació.
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EMTE

ELECNOR

2. No detalla proposta tècnica de subministrament i instal·lació d’enllumenat
Nadalenc, explica com realitzarà l’enllumenat que hi consta a la P2.
1. No descriu la forma de prestació ni el programa de treballs.
2. Descriu una proposta de instal·lació de 100 rètols especificant models i carrers.
1. No descriu la forma de prestació ni el programa de treballs.

RUBATEC

SECE

2. No detalla proposta tècnica de subministrament i instal·lació d’enllumenat
Nadalenc, explica com realitzarà l’enllumenat que hi consta a la P2.
1. No descriu la forma de prestació ni el programa de treballs.
2. Descriu una proposta de instal·lació de 100 rètols especificant models i carrers.
1. No descriu la forma de prestació ni el programa de treballs.

FULTON

2. No detalla proposta tècnica de subministrament i instal·lació d’enllumenat
Nadalenc, explica com realitzarà l’enllumenat que hi consta a la P2.

Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment, les
puntuacions son les següents:
EMPRESA

1.

2.

(fins a 5 punts)

(fins a 11 punts)

CLECE

0

0

ALUVISA

5

11

TECUNI
UTE ELSAMEX
EMTE SERVICE
ELECNOR

0

0

2

0

0

11

RUBATEC

0

0

SECE

0

11

FULTON

0

0

ALTRES ASPECTES A VALORAR
Memòria tècnica explicativa de les accions i compromisos que es realitzaran en aspectes
d’informació, divulgació i comunicació del sistema de gestió, estalvi i eficiència energètica.
Accions de ressò mediàtica:
Elaboració de 3 articles de premsa.
Elaboració article en profunditat
Difusió del projecte a l’ICAEN i l’IDAE
CLECE

Accions publicitàries
Presentació PWP
Contingut a la web
Baner a la web
30 cartells informatius
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Creació d’una pàgina web específica del projecte
ALUVISA

Divulgació en diferents en diferents pàgines web: ICAEN, Twitter, Facebook i Tou
Tube, ràdio i televisió
Donar la informació necessària a l’OAC
Durant l’execució P4:
Una roda de premsa per explicar el projecte
Butlletes informatives que repartiran a les bústies

TECUNI

Col·locació d’avisos a diferents pus pisos, comerços...
Comunicació i divulgació posterior:
Publicació anual de treballs realitzats, objectius i resultats.
Realització de breus documentals per mostrar l’evolució del projecte.
Jornada pública presentació i resultats del projecte

UTE
ELSAMEX
EMTE

2000 díptics amb informació de les actuacions a realitzar
Campanya de divulgació (no concreta terminis ni a qui anirà dirigit i de quina
manera farà la divulgació)
Campanya de publicitat en mitjans locals
Una conferència per explicar el servei integral present i futur
Conferència explicativa adreçada a la gent gran
Xerrada al Institut sobre l’ús d’eficiència energètica
Instal·lació de pantalla Display amb informacions sobre el contracte

ELECNOR

Col·laboració amb publicacions i articles de premsa
Creació i gestió d’un perfil de Facebook específic del contracte
Instal·lació d’un cartell d’obra
Disposició d’horari d’atenció al públic per donar informació sobre el contracte
Jornada de portes obertes i presentació a la ciutadania de les instal·lacions i
personal que formarà part del servei.

Espai fix a l’Informem per explicar evolució contracte durant el primer any un article
mensual, a partir del segon 1 ó 2 articles anuals.
Edició 7500 tríptics divulgatius
RUBATEC

Difusió en xarxes socials i web de l’Ajuntament
Divulgació del projecte a Sant Quirze del Vallès Televisió
Publicacions d’un article del projecte a la revista LUMINOUS i la revista oficial del
Comitè Tècnic d’Il·luminació LUCES
Jornades tècniques anuals adreçades a tècnics municipals
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Difusió del projecte a nivell Europeu dins del programa ESOLI
Difusió del model ESE a nivell estatal al congrés anual del CEI

SECE

Informe de gestió anual en versió gràfica per donar a conèixer el projecte a d’altres
Ajuntaments , tècnics municipals, congressos.
Col·laboració en articles a l’Informem
Col·laboració a ràdio Sant Quirze
Formació al personal de l’Ajuntament del programes a utilitzar per gestionar el
contracte.
Pla de Comunicació en les zones d’actuació al inici: publicació anuncis informant
de l’inici de les obres, buzoneo d’informació, cartells informatius a comerços,
reunions informatives

FULTON

Campanya de divulgació i comunicació de les obres realitzades: Tríptics de les
obres realitzades, acte inaugural de les instal·lacions, jornada explicativa del cas de
Sant Quirze del Vallès, anuncis a les emissores de ràdio locals, programari per
visualitzar a qualsevol monitor amb informació relativa al contracte
Link a la web de l’Ajuntament específic de l’enllumenat

Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment, les
puntuacions son les següents:
1.

EMPRESA

(fins a 7 punts)

CLECE
ALUVISA
TECUNI
UTE ELSAMEX EMTE
SERVICE
ELECNOR
RUBATEC
SECE
FULTON

7
7
7
5
7
7
5
5

Foment continu de la sensibilització ambiental de la població
Millora relativa al foment continu de la sensibilització ambiental de la població aplicable
durant tots els anys del contracte.
Servei d’atenció telefònica al ciutadà sobre despesa energètica
CLECE

Programa d’Educació Ambiental amb 4 jornades anuals.
4 Seminaris sobre estalvi a la llar

ALUVISA

Xerrades de sensibilització ambiental adreçades a la població, una anual.

TECUNI

Jornades d’educació ambiental a les escoles, no concreta quantes.
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UTE
ELSAMEX
EMTE

Jornades de sensibilització ambiental i energètica als treballadors de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès
Cursos de formació en eficiència energètica per al personal de manteniment
Elaboració d’una ordenança municipal d’enllumenat públic.
Xerrades a la ciutadania de foment continu cada tres anys.

ELECNOR

Actualització mensual de la pantalla Display instal·lada.
Actualització de dades al perfil de Facebook.
Divulgació xarxes socials i web de l’Ajuntament
Activitat educativa per alumnes de primària per uns 500 alumnes.

RUBATEC

Xerrades explicatives a 3r i 4t d’ESO per uns 225 alumnes cada dos anys
Activitat lúdica: un inflable disponible per dies que es faci una activitat, 1 vegada el
primer any i 1 cop cada 2 anys.
Obtenció del Certificat ISO 50.001 al Servei de Conservació i Manteniment de
l’Enllumenat públic Exterior

SECE

Butlletí InfoSece
Xerrades informatives i formatives a escoles i casals i centres cívics oferint 3
sessions anual d’una hora.
Link a la web de l’Ajuntament destinat a informació sobre l’enllumenat.
Concurs adreçat a les escoles que estalviïn més amb un premi 3.000€ / any de
contracte en material escolar.

FULTON

Concurs adreçat als ciutadans d’un projecte que expliqui una idea innovadora que
permeti millorar les condicions energètiques del municipi amb un premi de 1.000
€/any de contracte.
Stand a una Fira d’eficiència energètica a Madrid, el full de compromís va adreçat a
l’Ajuntament de Madrid.
Foment de l’ús del cotxe elèctric ofereixen la instal·lació d’un punt de recàrrega per
vehicles de l’Ajuntament i de l’empresa.

Atesos els aspectes a valorar, les propostes efectuades i els punts destacats anteriorment, les
puntuacions son les següents:
1.

EMPRESA

(fins a 5 punts)

CLECE
ALUVISA
TECUNI
UTE ELSAMEX EMTE
SERVICE
ELECNOR
RUBATEC
SECE
FULTON

5
2
2
3
3
4
4
3

L’empresa Fulton obté 1 punt de penalització per aportar una proposta no adreçada aquest
contracte.
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3. Resum de puntuacions
Taula adjunta al final del document.
4. Conclusions i resultat final
Un cop analitzades cada una de les propostes, es proposa atorgar, a criteri dels tècnics
que subscriuen en relació dels criteris avaluables discrecionalment, la següent puntuació:

SECE
RUBATEC

TOTAL
(fins a 240 punts)
192
180,5

ELECNOR

166,5

CLECE

164,5

FULTON

147,5

EMPRESA

ALUVISA
UTE ELSAMEX
SERVICE
TECUNI

135
EMTE

128,5
24,5
Sant Quirze del Vallès, 26 gener de 2015

L’Enginyera Tècnica de l'Àrea Serveis Urbans,
Manteniment i Transports.

El Cap de l'Àrea de Serveis Urbans,
Manteniment i Transports.

Laura Ordaz Suarez.

Antoni Alonso i Permanyer
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