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ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Serveis Generals

8004330008-2019-001026

CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE
1. Objecte del contracte
Subministrament i instal·lació 12 carregadors de vehicles elèctrics tipus "Wallbox",
ubicats a la primera planta de l’aparcament de l’edifici SÍNTESI de la Diputació de
Tarragona.
En total s’han d’instal·lar 12 equips, 9 de monofàsics de 7,4 kW i 3 de trifàsics de 22
kW. El sistema disposarà un sistema de control per la gestió de tots els carregadors
mitjançant una comunicació amb protocol obert OCPP. Per això es requereix que
un equip sigui master amb el corresponent software per la gestió de la resta dels 11
equips i la instal·lació d'un cable bus d'enllaç d'interconnexió dels equips.
No s'inclou la infraestructura elèctrica pels subministrament dels equips.
Inclou tots els materials, mà d'obra i desplaçaments necessaris per al muntatge i
posada en marxa de la instal·lació.
Durant el termini de presentació de sol·licituds, els licitadors poden, prèvia petició,
visitar l’edifici per tal d’examinar-ne les característiques i aclarir possibles dubtes.
2. Característiques tècniques

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=070838d2-38dd-4aa5-b986-d31030d34308

Punt de recarrega monofàsic:

Equip per la recarrega intel·ligent de vehicles
elèctrics WALLBOX model Pulsar o equivalent,
sistema monofàsic 230V/50Hz, equipat amb llums
d'estat, 5 metres de cable de connexió 6mm 2,
potència màxima de 7,2 kW, grau de protecció
IP54/IK08 i connexió Bluetooth i OCPP
Punt de recarrega trifàsic:
Equip per la recarrega intel·ligent de vehicles
elèctrics WALLBOX model Pulsar o equivalent,
sistema trifàsic 400V/50Hz. Equipat amb llums
d'estat, 5 metres de cable de connexió 6mm 2,
potència màxima de 22 kW, grau de protecció
IP54/IK08 i connexió Bluetooth i OCPP
Punt de recarrega trifàsic Equip per la recarrega intel·ligent de vehicles
"master":
elèctrics WALLBOX model Commander o
equivalent, sistema trifàsic 400V/50Hz. Equipat
amb pantalla tàctil per la gestió del propi equip i la
resta d'equips, 5 metres de cable de connexió
6mm2, potència màxima de 22 kW, grau de
protecció IP54/IK08 i connexió Bluetooth, Ethernet,
Wi-Fi
i OCPP. Inclou la configuració de
monitorització de tota la infraestructura dels 12
equips.
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3. Lloc d'execució
Aparcament Edifici Síntesi, carrer Pere Martell 2, Tarragona.
4. Termini d'execució/lliurament
2 setmanes
5. Pressupost base de licitació (IVA exclòs)
12.468,60 €
6. Forma de pagament
Es farà en un pagament, prèvia presentació de la factura expedida d'acord amb la
normativa vigent, una vegada s'hagi acreditat la realització total de la prestació i
consti la conformitat del responsable del contracte.
La factura s’ha de lliurar electrònicament. Els codis DIR3 de la Diputació de
Tarragona són:
Oficina comptable: L02000043
Òrgan gestor: L02000043
Unitat tramitadora: GE0001083
7. Criteris d'adjudicació
El criteri és el del preu més baix.
8. Responsable del contracte

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=070838d2-38dd-4aa5-b986-d31030d34308

Miquel Vendrell Garcia, cap de Serveis Generals
9. Dades de contacte
Serveis Generals | Gestió de Seus Corporatives
Joan Boqué Magrinyà
Tel. 655 793 476 (de 9 a 14 hores)
A/e: gsc@dipta.cat

MVG/jbm
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