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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE
REGIR EL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I D’OBRA I
INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA RÀPIDA (EdRRA) DE
55KW PER A VEHICLES ELÈCTRICS I DEL SERVEI DE PROGRAMARI
WEB MANAGER PEL CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ.
Clàusula 1.- Objecte del contracte
L’objecte del contracte compren el subministrament de l’estació de recàrrega ràpida
de 55kW per a vehicles elèctrics, l’obra necessària per a la seva instal·lació i la
creació d’un programari web manager pel control de la instal·lació i el seu
manteniment, d’acord amb les característiques i condicions tècniques establertes en
el projecte tècnic que ha redactat en Jorge Ríos Cortés, amb número de col·legiat
20.829 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, en data octubre de
2017, i que defineix l’objecte del contracte.

Clàusula 2.- Localització de l’estació de recàrrega ràpida
Plaça Orient
43700 El Vendrell
Coordenades UTMxy: 41.219.717; 1.536.475.

Clàusula 3.- Justificació de la no divisió de lots
El present contracte no preveu la divisió en lots per tal de realitzar de manera
independent cadascuna de les seves parts perquè les prestacions, per sí mateixes,
NO són susceptibles d’utilització o d’aprofitament per separat i no constitueixen una
unitat funcional. Per tant, la naturalesa de l’objecte del present contracte exigeix
l’execució de la totalitat de les seves prestacions per poder tenir consideració d’una
unitat funcional i ser susceptible d’utilització.

Clàusula 4.- Descripció del subministrament, de l’obra i instal·lació i del servei.
Que a continuació es passa a relacionar els aspectes més rellevants del
subministrament de l’estació de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics, de l’obra
necessària per a la seva instal·lació i de la creació d’un programari web manager pel
control de la instal·lació. Aquests es troben desenvolupats amb detall en el Projecte
Executiu Elèctric de la Instal·lació d’una Estació de Recàrrega Ràpida per a Vehicles
Elèctrics al municipi del Vendrell, redactada i subscrita per l’enginyer tècnic industrial,
en Jorge Ríos Cortés, amb número de col·legiat 20.829 del Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Tarragona, en data octubre de 2017.
1. Subministrament.
1.1. Subministrament de l’Estació de Recàrrega RÀpida (EdRRA) per a vehicles
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elèctrics amb aquestes característiques:
-

Tensió de càrrega: 400V.

-

Freqüència: 50-60Hz.

-

Intensitat nominal: 80A.

-

Electrònica de potència 4x12,5kW.

-

Potència màxima mode 4 (DC): 50kW.

-

Potència màxima mode 3 (AC): 43kW.

-

Grau de protecció intempèrie: IP54.

-

Grau de protecció mecànica: IK10.

-

Recàrrega simultània en mode 3 i 4.

-

Display LCD multi-idioma.

-

Identificació mitjançant targeta d’usuari amb lector de proximitat tipus RFID
(lector de targetes RFID ISO 14443) i de manera opcional via SMS, QR o
Barcode.
El sistema de lectura de targetes haurà de tenir uns paràmetres i requisits
tècnics compatibles amb els sistemes de recàrrega de l’Ajuntament de
Barcelona, Tarragona, Reus, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del
Camp de Tarragona.

-

Mesura de potència i d'energia (MID).

-

Indicació d'estat per senyalització LED.

-

Composició: acer inox. i alumini anoditzat.

-

Acabat: pintura anti graffiti.

-

Mòdul de pagament (opcional).

-

Nombre total de connectors: 3.

-

Tipus de connectors: 1 x CHAdeMo + 1 x Combo 2 + 1 x tipus II (5 m. de
manega).

-

Control i configuració local via RS-485.

-

Control i configuració remota via Ethernet/3G.

-

Compatible amb protocol OCPP.

-

Compatible amb servidors back-office de gestors de càrrega inscrits a la
CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) i amb aplicacions
mòbils de pagament.

-

Parada d’emergència.

1.2. Subministrament d’armari prefabricat monobloc amb porta metàl·lica per al
conjunt de protecció i mesura del tipus TMF-10 +GGP+CS i degudament equipat.
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2. Obra
2.1. L’alimentació elèctrica provindrà a través d’un nou punt de subministrament de la
cia. subministradora (CGP+armari TMF10). La instal·lació entre l’armari (que també
farà de QGBT) i la EdRRA es realitzarà a través de canalització subterrània.
2.2. S’instal·larà una nova instal·lació d’enllaç basada en la instal·lació d’una CGP en
armari prefabricat, una nova derivació individual i la instal·lació de comptadors tipus
TMF10 en el mateix armari prefabricat.
2.3. Elaboració de la obra civil on s’instal·larà els equips d’enllaç i l’equip de
recàrrega:
-

Obertura de la cata de localització de serveis amb medis manuals.

-

Obertura de la rasa en paviment tipus asfalt per la col·locació del tub de
D=90mm formigonat en prisma i el posterior tancament de la rasa.

-

Elaboració dels basaments per a l’Estació de Recàrrega Rapida (EdRR) i
l’armari elèctric tipus TMF10.

2.4. Instal·lació del tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal.
2.5. Instal·lació de la EdRR.
2.6. Instal·lació d’elements de protecció mecànica per la delimitació de zona peatonal,
com per protecció de l’equip de recàrrega.
2.6. Senyalització vertical i horitzontal de la EdRR.
3. Servei:
Creació d’un programari web manager en HTML que gestioni de forma senzilla els
punts de càrrega en mode d’administrador, gestor i usuari i sigui una llançadora per
plataformes més completes. Aquesta WEB serà capaç de:
-

Sobre un mapa de la ciutat situar els punts de carrega i ràpidament definir el seu
estat.

-

Tindre una BBDD dels abonats, amb les seves dades, que donarà accés a l’ús
dels carregadors instal·lats actualment. Aquesta BBDD es realitzarà amb l’entorn
obert MySQL.

-

Tindrà, com a mínim, els següents camps UID, NOM, COGNOM, VEHICLE,
MATRICULA, NUM TARGETA. Es podrà: CREAR NOUS ABONATS, IMPRIMIR
TARGETA (sempre que es donin les condicions de connectivitat amb la
impressora), EDITAR CAMPS, ELIMINAR, EXPORTAR A UNA FULLA DE
CÀLCUL.

-

Tenir una apartat de STATUS-OPERATOR de cada un dels punts per tal de saber
amb més definició l’estat i poder realitzar accions amb el punt de carrega:
AITINGUNPLUG, WAITING PLUG, UNLOCK, LOCK, FORA DE SERVEI.

-

Permetre obtenir estadístiques ràpides d’us dels equips i dels usuaris dels
mateixos, per: DATES, VEHICLES, CONSUMS (totals, parcials).

-

Ha de poder realitzar un control de potencia màxima de cada un dels punts de
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càrrega segons dos franges horàries, per tal de compatibilitzar-ho amb l’ús dels
enllumenats públics.
-

Ha de ser compatible amb la plataforma SENTILO.io. Ha de poder integrar-se
amb el VISOR de STATUS de l’ICAEN. Ha de poder permetre directament la
transmissió de dades públiques (UID de la targeta, NOM de la POBLACIÓ) al
sistema d’INTEROPERABILITAT de l’ICAEN.

-

S’ha de donar un manteniment del mateix en 72h. Aquest programari no traurà la
opció de seguir controlant els equips de forma local o amb altres programaris.

-

Ha de permetre la operativa de l’equip de forma remota a traves de
SMARTPHONE, TABLET o PC. Ha de tindre la possibilitat d’integrat una
passarel·la de pagament virtual.

Clàusula 5.- Documentació
L’adjudicatari haurà de lliurar a aquesta administració la següent documentació en
finalitzar l’objecte del contracte:
-

FAT Report, SAT Report, Commissioning Report i Start-up Report.

-

Manual d’instal·lació de l’estació de recàrrega ràpida i del programari web
manager de control de la instal·lació.

-

Manual de manteniment de l’estació de recàrrega ràpida i del programari web
manager de control de la instal·lació.

-

Manual d’usuari de l’estació de recàrrega ràpida i del programari web manager de
control de la instal·lació.

Clàusula 6.- Garantia
L’estació de recàrrega ràpida i el programari web manager de control de la instal·lació
tindrà una garantia mínima de 2 anys sense suposar cap cost per l’Ajuntament del
Vendrell.
En el cas de què les garanties siguin assumides pels fabricants o pels
subministradors dels diversos components, els documents de garantia d'aquests
seran annexats al certificat de garantia que ha de lliurar l'adjudicatari.
El concepte de garantia inclourà la reparació, canvi de peces mecàniques
hidràuliques i, en general, totes les que estiguin defectuoses, també tots els materials
elèctrics/electrònics defectuosos, així com la mà d’obra dels muntatges i de les
reparacions, les despeses de desplaçaments dels tècnics, les visites de revisió
preventiva de la instal·lació al llarg del període de garantia ampliat (amb un mínim de
4 visites anuals), bolcat de dades recollides del funcionament en format informàtic
tipus fulls de càlcul, processadors de textos, etc ... afegint també la posta en servei de
la màquina per un equip SAT oficial.
A la finalització de cada anualitat del període de garantia, l’adjudicatària ha de lliurar a
aquesta administració un informe amb les actuacions de manteniment realitzades.
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Les condicions que estableix aquesta clàusula també s’estenen al període d’ampliació
de la garantia en el supòsit que l’adjudicatari l’hagi ofert com a millora addicional.

Clàusula 7.- Obligacions del contractista
Redacció i lliurament a la Direcció Facultativa de l’Obra el Pla de Seguretat i Salut de
l’obra per la seva aprovació.
L’emissió de la documentació tècnica i administrativa necessària i els certificats i
butlletins elèctrics per la legalització de la instal·lació.
La gestió i l’assumpció de les despeses de la tramitació i la inspecció inicial de la
instal·lació davant del Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. L’Acta
d’Inspecció emesa per aquest departament haurà de resultar FAVORABLE.
L’acceptació i l’assumpció de la quota d’extensió segons les condicions tècniques i
econòmiques del subministrament elèctric del punt de recàrrega ràpida de vehicles
per una potència de 50kW del document amb número de referència NSCCTA
0574053, que ha estat subscrita per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, en
data 6 d’octubre de 2017 (partida inclosa al projecte tècnic).
Configuració i posada en funcionament i verificació del correcte funcionament dels
lectors RFID del punt per tal que els usuaris puguin realitzar l’autenticació a la
mateixa i procedir a la recàrrega del vehicle elèctric.
Qualsevol imprevist provocat pel replanteig definitiu on s’instal·larà el punt realitzat
conjuntament amb el responsable del contracte i la direcció facultativa de l’obra serà
assumit per l’empresa adjudicatària.
Permisos, taxes, tributs, legalitzacions... serà assumida per l’empresa adjudicatària.
L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar un programa de formació sobre el
sistema de gestió dels punts de recàrrega al persona que indici l’Ajuntament del
Vendrell.

Clàusula 8.- Normativa específica / bases de subvenció
1. Normativa específica.
Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre. Pel que s’aprova una nova Instrucció
Tècnica Complementaria (ITC) BT 52 <<Instal·lacions amb fins especials.
Infraestructura per la recarrega de vehicles elèctrics>>, del Reglament electrotècnic
per baixa tensió, aprovat per Real Decret 842/2002, del 2 d’agost i es modifica altres
instruccions tècniques complementaries del mateix.
Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per
a Baixa Tensió (RBT) i les Instruccions Tècniques Complementàries.
2. Normativa bases reguladores concessió subvencions.
Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d'infraestructures
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de recarrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament
d'infraestructures de recarrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 20162019).

Clàusula 9.- Habilitacions per contractar
El contractista ha de ser una empresa instal·ladora autoritzada en la realització
d’instal·lacions elèctriques en baixa tensió segons la ITC-BT-03 del Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió o bé acreditar la subcontractació a una empresa que sí
ho sigui.
L’empresa instal·ladora per a la realització del subministrament i instal·lació del
present plec, haurà de complir les condicions següents:
-

Ha d’estar donada d’alta com a empresa instal·ladora homologat per indústria per
a instal·lacions en el Reglament d’instal·lacions elèctriques en baixa tensió
(REBT).

-

Un cop acabada la instal·lació, haurà d’emetre el corresponent certificat de la
instal·lació, signat pel responsable tècnic de la mateixa i segellat per l’organisme
competent.

Categorització dels licitadors:
CPV:
51110000-6, serveis d’instal·lació d’equip elèctric;

Clàusula 10.- Pressupost màxim de licitació
1. Subministrament de material
Pressupost per contractació abans d’IVA (base imposable): 34.047,64€.
IVA (21%): 7.150,00€.
Pressupost per contractació amb el 21% d’IVA: 47.197,64€.
2. Obres i instal·lació
Pressupost per contractació abans d’IVA (base imposable): 7.814,19€.
IVA (21%): 1.640,98€.
Pressupost per contractació amb el 21% d’IVA: 9.455,18€.
3. Serveis
Pressupost per contractació abans d’IVA (base imposable): 1.033,17€.
IVA (21%): 216,97€.
Pressupost per contractació amb el 21% d’IVA: 1.250,14€.
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4. Subministrament, obres i instal·lacions i serveis
Pressupost per contractació abans d’IVA (base imposable): 42.895,00€.
IVA (21%): 9.007,95€.
Pressupost per contractació amb el 21% d’IVA: 51.902,95€.

Clàusula 11.- Partida pressupostària
- Número de partida: 0720-15110-60900
Clàusula 12.- Forma de pagament
Únic pagament anual
Mensual
Altres:
-

Certificació única si no supera el mes.

-

Dues certificacions si supera el mes.

La darrera o única certificació, segons s’escaigui, s’expedirà un cop s’acrediti que la
companyia elèctrica ha realitzar els treballs pel subministrament de l’Estació de
Recàrrega Ràpida (han d’haver donat el CUPS), s’hagin iniciat les gestions per la
contractació del subministrament elèctric (el comptador) i s’hagi lliurat i avaluat amb
resultat FAVORABLE el programari web manager de control de la instal·lació.
Clàusula 13.- Criteris d’adjudicació
CRITERIS
1. Oferta econòmica

PUNTUACIÓ

MODE

65

Fórmula

2.1. Increment de les prestacions de l’Estació de
Recàrrega Ràpida respecte a l’equip licitat.

20

Fórmula

2.2. Increment del termini de garantia de l’estació
de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics respecte
el mínim exigit en aquesta licitació.

15

Fórmula

2. Millores addicionals:
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1. Oferta econòmica fins a 65 punts
Es valorarà el valor de l’oferta aplicant la fórmula següent:
Preu de l’oferta més econòmica
65 x ----------------------------------------------Preu de l’oferta a valorar
2. Millores addicionals fins a 35 punts
2.1. Increment de les prestacions de l’Estació de Recàrrega Ràpida respecte l’equip
licitat (20 punts màxim).
Criteris de valoració i puntuació màxima:
-

Equipat per la identificació mitjançant telèfon mòbil (App, NFC, SMS, QR o
Barcode) (7 punts).

-

Equipat amb un mòdul de pagament (7 punts).

-

Equipat amb sistema antivandàlic: sistema de tancament del punt de connexió
que eviti la desconnexió per vandalisme (equipament independent del sistema
d’identificació de l’usuari) (6 punts).

2.2. Increment del termini de garantia de l’estació de recàrrega ràpida de vehicles
elèctrics respecte el mínim exigit en aquesta licitació (15 punts màxim).
Criteris de valoració i puntuació màxima: es valorarà amb 5 punts per cada any
addicional que excedeixi dels dos anys mínims exigits per la garantia, i fins a un
màxim de 15 punts.

Clàusula 14.- Manteniment del programari web manager en HTML
L’adjudicatari ha de donar un manteniment del programari web manager en HTML en
72h.

Clàusula 15.- Possibilitat de subcontractació
No
Sí
Clàusula 16.- Possibles casos de modificació de contracte
Es preveu la modificació del contracte, en els següents supòsits:
No es preveu la modificació del contracte.
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Clàusula 17.- Termini màxim d’execució.
El termini màxim d’execució del contracte és 25 dies laborables (5 setmanes) des de
la formalització del contracte i distribuït en:
1. El termini màxim de subministrament de l’estació de recàrrega ràpida i de la
resta de material és de 10 dies des de la formalització del contracte.
2. El termini màxim per l’execució de l’obra civil és de 10 dies des de la
formalització del contracte (termini simultani a la del subministrament).
3. El termini màxim per la instal·lació de l’estació de recàrrega ràpida, de l’armari
elèctric tipus TMF-10 +GGP+CS i resta de material és de 5 dies des de la
finalització del termini màxim del subministrament de tots aquests materials.
4. El termini màxim per la legalització de la instal·lació i per executar les obres de
subministrament elèctric de l’estació de recàrrega ràpida que ha de dur la
companyia de distribució elèctrica és de 5 dies des de la finalització del termini
màxim d’instal·lació de l’estació de recàrrega ràpida.
5. El termini màxim per la creació i la implantació del programari web manager
de control de la instal·lació i la posada en servei de l’estació de recàrrega
ràpida de vehicles elèctrics és de 25 dies des de la formalització del contracte.

Clàusula 18.- Responsable del contracte
En Oriol Pla Arasa, enginyer municipal
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