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ANNEX 2
CÀLCUL DEL COST ANUAL DEL SERVEI I SISTEMA DE VALORACIÓ D’OFERTES
L’estimació anual de la despesa en el servei de manteniment de l’enllumenat públic d’acord amb
l’estructura i condicions de prestació del servei, tal i com s’especifica en el present plec de
prescripcions tècniques particulars, està en funció del nombre de punts de llum a mantenir, de les
operacions de manteniment preventiu a realitzar, i també del nombre treballs complementaris no
repetitius i les avaries que es puguin produir per l’acció de tercers:
A – Control i Manteniment Funcional
B – Manteniment Preventiu
C – Treballs complementaris no repetitius
Els treballs complementaris no repetitius es realitzaran prèvia acceptació del pressupost per part dels
Serveis Tècnics de l’Ajuntament, aquests treballs es pagaran per certificació mensual aplicant els preus
unitaris i descomptes dels annexos d’aquest plec. La despesa anual en aquest apartat és molt aleatòria
i imprevisible; de manera que l’import és aproximat però ha de quedar reflectit en el cost anual del
contracte malgrat que també és un cost del servei que haurà de suportar l’Ajuntament.
La despesa final vindrà sempre determinada per la suma dels imports de cada un dels apartats A, B i
C. Els imports respectius vindran donats pel nombre d’operacions de cada tipus que s’hagin efectuat,
multiplicat pel preu unitari de la oferta per a cada operació, i en tot cas, segons l’establert en el present
annex per cada apartat del servei.
En aquests aspecte, per al primer any de contracte, l’estimació que es fa per a cada un dels apartats és
la següent:
A CONTROL I MANTENIMENT FUNCIONAL
Aquest apartat depèn del número total de punts de llum que es troben inclosos dins del control i
manteniment funcional del servei:
Nombre de punts de llum a mantenir
Preu per punt de llum i any
Nombre de punts de llum x Preu unitari

4760
22,00 €
104.720,00 €

Nombre d’òptiques a mantenir
Preu mitjà mensual per òptica
Preu mensual revisió dels 4 reguladors
Nombre d’òptiques x preu unitari anual + revisió reguladors

82
0,25 €
19,48 €
479,76 €

A – Cost Total

105.199,76 €

B MANTENIMENT PREVENTIU
Aquest apartat depèn del número de punts de llum que es troben inclosos dins del manteniment
preventiu del servei, consistent en el canvi sistemàtic anual del 25% de làmpades i de la neteja dels
elements instal·lats.
Nombre de punts de llum total a mantenir
Nombre de punts de llum a preventiu anual
Preu mitjà per canvi de làmpada preventiu
Preu mitja per neteja de llumenera
Preu total neteja del conjunt de grups semafòrics (2 cops l’any)

4760
1190
25,88 €
8,20 €
96,16 €

B – Cost Total

40.651,36 €

Annex 2 – Plec de condicions tècniques que regirà la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions
de l’enllumenat públic de Sant Quirze del Vallès

ESTIMACIÓ DESPESA ANUAL DEL SERVEI
Total Cost operacions apartat A del servei

105.199,76 €

Total Cost operacions apartat B del servei

40.651,36 €

Total Cost operacions apartat C del servei (valor fix)

10.000,00 €

Total estimació despesa anual

155.851,12 €

16 % IVA

24.936,18 €

ESTIMACIÓ DESPESA ANUAL FIXA

180.787,30 €

Un cop revisat l’inventari actual de punts de llum en servei, s’haurà de revisar a l’alça o a la baixa, el
cost anual del contracte que resultarà de tornar a calcular aquest cost en funció del nombre exacte de
punts de llum.
El cost de l’apartat C es fix, no es pot ofertar. Per tant el preu del contracte serà la suma dels preus
ofertats A i B + C que serà de 10.000,00€.
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SISTEMA DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
1. PREU OFERTAT
La valoració de les ofertes es farà en funció del coeficient (descompte en tant per ú) aplicat als preus
unitaris de cada operació de manteniment reflectit en aquest annex i a l’annex 1 del present plec.
Aquest coeficient aplicat es proposarà per a cada un dels apartats A, B i C per separat.
A CONTROL I MANTENIMENT FUNCIONAL
Apartat A del servei: Control i manteniment funcional
CA = Cost estimació apartat A x (1 – Xa%)
CA = Total cost ofert apartat A
Cost estimació apartat A = 105.199,76€ (sense IVA)
Xa = % descompte del total dels preus unitaris de l’apartat A
Exemple: Si s’aplica un 4% de baixa el coeficient serà de “0,960”
B MANTENIMENT PREVENTIU
Apartat B del servei: Manteniment preventiu
CB = Cost estimació apartat B x (1 – Xb%)
CB = Total cost ofert apartat B
Cost estimació apartat B = 40.651,36€ (sense IVA)
Xb = % descompte del total dels preus unitaris de l’apartat B
Exemple: Si s’aplica un 4% de baixa el coeficient serà de “0,960”
S’hauran de presentar els preus unitaris resultants del descompte aplicat a les taules de l’Annex 1
d’aquest apartat B.
C TREBALLS COMPLEMENTARIS NO REPETITUS
Apartat C del servei: Treballs complementaris no repetitius
Pel càlcul estimatiu de l’import anual d’aquest contracte el cost anual fixat per l’apartat C és de
10.000,00€
TOTAL VALORACIÓ ANUAL DEL CONTRACTE
Total valoració = CA (Total cost apartat A) + CB (Total Cost apartat B) + C ( cost estimat fix apartat C)
Aquest import més l’impost de l’IVA determinarà l’import de l’oferta.
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VALORACIÓ OFERTES APARTAT C TREBALLS COMPLEMENTARIS NO REPETITIUS
Apartat C del servei: Treballs complementaris no repetitius
Per la valoració d’aquest apartat es tindran en compte els descomptes aplicats respecte els preus dels
materials segons l’apartat de “descomptes de materials” de l’annex 1.

Valor
sobre 8
1
1
2
1
2
1/3
1/3
1/3

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

PARTIDA

BAIXA

Línies elèctriques
Material d’instal·lació: suports, columnes, etc.
Material d’il·luminació exterior: llumeneres, projectors, etc.
Armaris i caixes
Làmpades
Interruptors automàtics i diferencials
Elements semàfors
Petit material
% Mitjana del total de descomptes aplicats

X,00 %
X,00 %
X,00 %
X,00 %
X,00 %
X,00 %
X,00 %
X,00 %
Cm

S’ha de tenir en compte que el càlcul d’aquesta mitjana es realitzarà en base a la columna dels “valors
sobre 8”. Per tant el càlcul de la mitjana es farà de la següent manera:
Cm(%) =

(M 1 ⋅ 1) + (M 2 ⋅ 1) + (M 3 ⋅ 2) + ( M 4 ⋅ 1) + ( M 5 ⋅ 2) + ( M 6 ⋅ 1 3) + ( M 7 ⋅ 1 3) + ( M 8 ⋅ 1 3)
8

S’hauran de presentar els preus unitaris resultants del descompte aplicat a les taules de l’Annex 1
d’aquest apartat C.
2. VALORACIÓ OBJECTIVA DE LES MILLORES A PRESENTAR
Es proposa la presentació de les següents millores, la puntuació de les quals es defineix al plec
administratiu:
•
•

Per un import anual previst per substitució de punts de llum malmesos per vandalisme o
col·lisió. L’oferta mínima per aquesta millora es valorarà a partir d’un import ofertat de
6.000,00€.
Per millores no quantificades al plec:
- Per fer una proposta dotada econòmicament d’enllumenat nadalenc.
- Per la substitució d’òptiques de semàfors a leds.
La valoració d’aquesta millora, com l’anterior, es farà segons si es realitza la substitució
de la òptica dels semàfors a leds o no. El total d’òptiques a substituir és de 82 unitats.
L’inventari de semàfors consta a l’Annex 3 del present plec.

3. VALORACIÓ DISCRECIONAL
CONTRACTE
•
•
•

DE

LA

PROPOSTA

TÈCNICA

D’EXECUCIÓ

DEL

Per la proposta d’organització del servei a partir dels mitjans indicats en el Plec Tècnic.
Per l’adopció de mesures mediambientals: estalvi energètic, contaminació lumínica i utilització
de materials reciclats.
Per la millora de l’1% del total de la facturació anual destinat a finançar campanyes de
sensibilització o de millora de l’espai públic que li adjudiqui l’Ajuntament.
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