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El pressupost de licitació és de 71 .156'04€ més IVA. 

OFERTES PRESENTADES: 

S'han presentat al concurs les següents empreses: 

1. AURA ENERGIA S.L.. 

2. BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L. 

3. ENDESA ENERGIA S.A.U. 

Tates les empreses han aportat conforme s'estableix al Plec de clausules administratives la 

documentació acreditativa requerida així com de solvencia técnica i económica. 

1. La valoració deis criteris sotmesos a judici de valor va ser el que es detalla a 

continuació segons establert al apartat 2.6 del PCA: 

Criteris técnics sotmesos a judici de valor (SOBRE NÚM 2): FINS A 45 PUNTS 

Criteri tecnic 1: Qualitat en els requeriments tecnics del contracte: qualitat del servei i actitud 
proactiva de la gestió i accions oferides, segons punts 2 i 3 del Plec de Prescripcions tecniques 
(fins a 15 punts). 

Es valorara amb majar puntuació la afeita que: 

o Presenti un nivell de concreció, coherencia i de detall més elevats. 

o Presenti els canals de comunicació i contacte mes agils, complets i individualitzats. 

o Ofereixi el millar nivell de resposta davant incidéncies i reclamacions que minimitzin l'afectació del 
servei. 

o Aporti el major nombre i més eficients sistemes de manteniment preventiu. 

o Aporti el major nombre i més eficients sistemes de manteniment correctiu. 
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o Aporti el major nombre i més eficients d'altres mesures encaminades a optimitzar la despesa o 
millorar les prestacions del servei. 

Criteri tecnic 2: Acreditació del percentatge d 'origen renovable o de cogeneració d' alta 
eficiencia del subministrament (fins a 5 punts) 

Es donara fins a 2 punts aquella oferta que es comprometí a subministrar el 100 % energía verda a 
VNG APARCAMENTS 

Es donara fins a 3 punts aquella oferta que acrediti haver subministrat el 100 % d'energia verda a 
tots els seus clients. 

- Criteri tecnic 3: Millares en els equips i insta!· lacions i serveis addicionals (fins a 25 punts) 

En consonancia amb el capítol 4 del Plec de Condicions técniques, es donara la maxima puntuació 
a !'empresa que presentí la oferta més beneficiosa pel que fa a: 

Substitució, modernització, renovació i optimització deis equips i insta!· lacions. 

Subministraments d'estacions de recarrega de vehicles electrics 

Altres mesures de foment de l' estalvi energetic 

Es valorara especialment: 

Claredat expositiva, nivell de concreció, coherencia i nivell de detall de les propostes. 

Claredat en els calculs analisi cost-benefici de la mesura a implantar. 

Simulacions de l'estalvi en diferents situacions de consum. 

Períodes curts d'implantació, indicació del manteniment de la mesura, etc. 

Així, segons es va valorar tecnicament per informe de data 1 de juny de 2017, la puntuació 

obtinguda per les empreses licitants va ser: 

Valoració (punts) 

Puntuació AURA BASSOLS ENERGIA ENDESA ENERGIA 
maxima ENERGIA Sl COMERCIAL, Sl SAU 

Qualitat en requeriments tecn ics 15,00 9,50 8,50 7,50 

Acreditació renovables 5,00 5,00 5,00 2,00 

Mil lores 25,00 25,00 12,50 0,00 

Total 45,00 39,50 26,00 9,50 



2. La valoració de les ofertes sotmeses a criteris objectius va ser segons l'establert a 

l'apartat 2.6 del PCA: 

Criteri económic únic (SOBRE NÚM 3): FINS A 55 PUNTS 

La puntuació concreta que correspongui a cadascuna de les ofertes s'atorgara de la manera següent: 

1) Si existeix alguna oferta que sigui superior al pressupost de licitació, quedara exclosa del procés de 
licitació. 

2) Les ofertes que hagin aplicat alguna baixa sobre el preu de licitació es puntuaran d'acord amb la fórmula 
següent: 

On: 

P = Puntuació resultant 

Ba.ixa. de {oferta a. ·valorar 
p = 35 + 20 :t - ---,-------

Baíxa_ de l oferta. ·mes econorníca 

Baixa = Diferencia entre el preu de licitació i el preu ofert pel licitador 

S'apreciara que una oferta té valors anormals o desproporcionats, quan el seu percentatge de baixa 
respecte al pressupost de licitació sigui superior a la mitjana de les baixes en 2 punts percentuals. 

Si s'admeten a licitació deu (1 O) o més ofertes, la mitjana de les ofertes es calculara excloent-hi les dues 
ofertes més económiques i les dues ofertes més cares, sens perjudici d'alló previst a l'article 85 del 
Reglament de la Llei de Contractes de les administracions públiques. 

Si el nombre d'ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc (5), no seran d'aplicació els criteris per a 
apreciar la inclusió de valors anormals o desproporcionats. 

Si de l'aplicació d'aquests criteris s'identifica una determinada proposició com a presumptament anormal o 
desproporcionada, l'órgan de Contractació sol· licitara als licitadors afectats, per escrit, la informació i les 
justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva proposició, el que 
haura de complimentar-se en el termini maxim de 5 dies. 

Un cop rebuda la informació i les justificacions sol· licitades, l'órgan de contractació demanara un informe 
técnic deis serveis técnics de l'entitat de valoració de les justificacions deis licitadors incorreguts en 
presumpta oferta anormal o desproporcionada. 

Les ofertes econ6miques de les empreses son les següents segons informe de valoració de data 
21 de juny de 2017: 



Valoració ofertes criteri economic 

Valoració (punts) 

Puntuació AURA BASSOLS ENERG IA ENDESA 
maxima ENERGIA Sl COMERCIAL, Sl ENERGIA SAU 

Oferta economica (€, 2 anys, IVA 

exclos) 71.063,90 € 68.374,75 € 66.307,14 € 

Puntuació total 55,00 35,38 46,47 55,00 

VALORACIÓ DE LES OFERTES: 

Resum de la puntuació de les ofertes presentades: 

Empresa Criteris J udici de valor Criteris Objectius Tota l 

Aura Energía SL 39,50 35,38 74,88 

Bassols Energía Comercial SL 26,00 46,47 72,47 

Endesa Energia SAU 9,50 55 64,50 

En conseqüencia, es propasa com adjudicataria del "Contractació de subministrament 

d'electricitat pe/ aparcaments Charlie Rivel, Casernes, Peixateria i Sant Camil", a !'empresa 

AURA ENERGIA SL per un import de 71.063'90€ per 2 anys 

Nogensmenys, el Consell d'Administració, resoldra sobre l'adjudicació. 

Vilanova i la Ge~rú.i2 de juny de 2017. 

Vist i plau: Francesc Torres Ferrando 

Secretari 


