
 
 

Núm. d’expedient  OB102000SO2020024 
 
Procediment d'adjudicació obert simplificat – Feb 2021 
 
OBRES 
 
OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE SIS PLANTES SOLARS FOTOVOLTAIQUES AL 
CAMPUS DIAGONAL NORD, CAMPUS DIAGONAL SUD, CAMPUS VILANOVA 
I LA GELTRÚ, CAMPUS TERRASSA I CAMPUS MANRESA DE LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. 
 

Pressupost base de licitació:     
 
564.374,00 €, al qual s’ha d’afegir 118.518,54 €, corresponent al 21 % de l’IVA, que suma un import total 
de 682.892,54 €. 
 
Aquest pressupost es desglossa de la següent forma: 
 
Pressupost d'execució material ...............................474.263,87 € 
13 % Despeses generals sobre..................................61.654,30 € 
6 % Benefici industrial sobre ......................................28.455,83 € 
 
Subtotal..................................................................... .564.374,00 € 
 
21 % IVA sobre 91.787,74 €......................................118.518,54 € 

       Total pressupost per a contracte............................... 682.892,54 € 
 
 

Unitat promotora: Servei d’Infraestructures 

 

A. Criteris d'adjudicació: 
  
I. Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor ................... 10 punts 
 
II.    Criteris avaluables de forma automàtica  ....................................................    90  punts 
 
TOTAL  ....................................................................................................................  100 punts 

 
 
I. Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor: 

 
1) Memòria descriptiva de l’organització de l’obra: Fins a 4 punts 
S’avaluaran els aspectes operatius, organitzatius i tècnics fent referència a la implantació en 
l’edifici: el tancament de les zones de treball, minimització de l’afectació de les vies de circulació 
dintre de l’edifici per entrada/sortida de materials, organització d’activitats, mesures de reducció 
de soroll a l’obra; tot per tal d’assegurar que es redueixi al mínim l’afectació de l’obra a l’activitat 
regular de la resta del Campus. També es tindran en compte els procediments específics de 
l’empresa respecte a la gestió de residus i gestió ambiental propis per a aquesta obra, a l’igual 
que els procediments específics de gestió i control de la qualitat. 
 
2) Pla de treball de l’execució de l’obra: Fins a 4 punts 



 
S’avaluarà que el pla de treball garanteixi l’execució de les feines en el termini màxim indicat a 
l’apartat G del quadre de característiques. Per la qual cosa, el licitador aportarà un programa de 
les actuacions mitjançant un diagrama gràfic de barres de les activitats a desenvolupar per a la 
correcta execució de les feines, en el que quedi reflectit l’ordre, seqüencia i duració de les 
activitats. S’adjuntarà escrit justificatiu del programa proposat. No es valorarà la reducció del 
termini. 
 
3) Millores en el pla de manteniment: Fins a 2 punts 
En prendrà com a referència el pla de manteniment descrit al punt 8 del Resum executiu. Es 
valoraran les millores que s’hi facin. 
 
II. Criteris avaluables de forma automàtica:  
 

1) Oferta econòmica: Fins a 70 punts 
S’utilitzarà la següent fórmula proporcional donant la màxima puntuació a l’oferta més 
econòmica. 
 

Puntuació=70×Preu de l ' oferta méseconòmica
Preu de l ' oferta quees puntua  

 
Es considerarà com anormal o desproporcionada, la baixa de tota proposició econòmica que 
excedeixi en quinze unitats percentuals, almenys, a la mitjana aritmètica de les proposicions 
presentades. La Mesa de contractació requerirà, en aquests casos, els aclariments sobre la 
viabilitat de l'esmentada oferta econòmica, d'acord amb l'article 149 del LCSP 9/2017, de 8 
de novembre. 

 
2) Millora en la potència pic dels mòduls: Fins a 10 punts 

La potència mínima per mòdul serà de 320 Wp, tal com indica el projecte. Es valorarà l’augment 
de potència dels mòduls amb una puntuació màxima de 10 punts. 
 
Els 10 punts es repartiran proporcionalment a partir de la diferència entre la potència de projecte 
i la potència nominal més elevada de les ofertes presentades pels licitadors 
 

 
 

Puntuació= 10
Potènciaméselevada−320

×(Potència de l ' oferta que es puntua−320)
 

 
Els mòduls proposats a l’oferta hauran de complir les mateixes exigències tècniques del punt 5 
del Resum executiu. 
 
Es comprovaran les potències subministrades mitjançant el Flash test entregat. Cal adjuntar fulls 
tècnics i certificats dels mòduls proposats. 
 

3) Garantia de producció (rendiment): Fins a 3 punts 
La garantia de producció serà lineal a 25 anys, definida per garantir que la pèrdua de potència 
pic del mòdul definida segons STC condicions estàndard de mesura) en Flash test tingui una 
degradació anual màxima d’un 0,7% a partir del segon any. El primer any com a màxim serà 
acceptat un 3%.  Es valorarà una disminució d’aquesta degradació anual. 
 

Puntuació=3×Garantia dedegradació mésbaixa entre les ofertes presentades
Garantia dedegradació quees puntua  

 
La garantia haurà d’estar certificada i signada pel fabricant. 
 
Qualsevol oferta amb una degradació superior al 0,7%, suposarà l’exclusió del licitador.  
 



 
 

4) Garantia de fabricació dels mòduls: Fins a 3 punts 
La garantia del mòdul per desperfectes de fàbrica cobrirà com a mínim 12 anys. Es valorarà 
l’augment de la garantia dels mòduls amb una puntuació màxima de 3 punts. 
 
Els 3 punts es repartiran proporcionalment a partir de la diferència entre la garantia mínima i la 
garantia més elevada de les ofertes presentades pels licitadors 
 

Puntuació= 3
Garantiaméselevada−12

×(Garantia de l ' oferta quees puntua−12)
 

 
La garantia haurà d’estar certificada i signada pel fabricant. 
 
Qualsevol oferta amb una garantia inferior als 12 anys, suposarà l’exclusió del licitador.   
 
 

5) Increment de la durada del manteniment preventiu: Fins a 4 punts 
El període mínim en què l’empresa adjudicatària ha de realitzar les tasques de manteniment 
preventiu és d’un any, a comptar a partir de la data d’entrega de la instal·lació. Es valorarà 
l’augment d’aquest període (en anys complets). 
 
Aquests 4 punts es repartiran proporcionalment a partir de la diferència entre el període mínim 
de manteniment i el període més elevat de les ofertes presentades pels licitadors. 
 

Puntuació= 4
Períodeméselevat−1

×(Període de l ' oferta que es puntua−1)
 

 
Qualsevol oferta amb un període de manteniment preventiu inferior a un any, suposarà l’exclusió 
del licitador. 
 
 
 

  
 

 
Servei de Contractació Administrativa i Compres 
 

Actualitzat a: 20 de febrer de 2021 
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