AMB INFORMACIÓ 15. Serveis d’assistència tècnica a la Direcció d’AMB Informació
en l’àmbit de la Mobilitat i el Transport
Resolució millor oferta i requeriment
CPS 17/2020

RESOLUCIÓ DE MILLOR OFERTA I REQUERIMENT
(EXPEDIENT CPS 17/2020)

Primer.- Mitjançant Resolució de data 26 de març de 2021 s’aprova l’expedient
CPS 17/2020 per a la contractació de la prestació dels serveis d’assistència
tècnica a la Direcció d’AMB Informació en l’àmbit de la Mobilitat i el Transport.
Segon.- Durant el termini de presentació d’ofertes es reben les propostes de les
següents empreses:
•
•
•
•
•

INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA
INGENIERIA DE TRAFICO SL
MCRIT, S.L
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.
SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES S.C.C.L.

En sessió d’obertura dels respectius sobres A, celebrada el dia 19 d’abril de
2021, es va considerar que totes les empreses havien d’esmenar diferents
aspectes continguts a l’esmentat sobre i, posteriorment, en la sessió de validació
del mateix Sobre A es va comprovar que totes elles havien complert formalment
amb els requisits de solvència i capacitat exigits per contractar, resultant, per
tant, admeses a la present contractació.,

Tercer.- La Mesa de Contractació, en sessió de data 21 de juny de 2021 de
valoració del Sobre B (propostes avaluables mitjançant un judici de valor) de les
esmentades empreses, un cop analitzades les ofertes així com l’informe tècnic
emès per part dels serveis tècnics d’AMB Informació i Serveis, S.A., va
considerar que les empreses INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ
PRIVADA; INGENIERIA DE TRAFICO, S.L.; MCRIT, S.L.; i SENER INGENIERIA
Y SISTEMAS S.A. van assolir la puntuació mínima de 17 punts en l’apartat de
valoració de l’equip de treball i de 24 punts del total de criteris d’adjudicació quina
avaluació depèn d’un judici de valor, establerts per a aquest criteri, prosseguintse doncs amb la licitació per totes elles.
En canvi, es va observar que l’empresa SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES, SCCL
no havia assolit la puntuació mínima de 17 punts en l’apartat de valoració de
l’equip de treball ni de 24 punts del total de criteris d’adjudicació quina avaluació
depèn d’un judici de valor requerits a l’apartat H.2.B. del quadre de
característiques del contracte del Plec de Clàusules Particulars, per la qual cosa,
es va acordar l’exclusió de l’empresa SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES, SCCL,
notificant-se dit acord d’exclusió mitjançant escrit de data 23 de juny de 2021.
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Quart.- Reunida la Mesa de Contractació en sessió del dia 5 de juliol 2021, per
a la valoració del Sobre C (Documentació corresponent a criteris avaluables
mitjançant l’aplicació de fórmules automàtiques), es realitza la proposta de
classificació de les proposicions de les empreses presentades que continuaven
en el present procediment de contractació, que estableix el següent ordre
decreixent:
Empresa

Punts

MCRIT, S.L.
INGENIERIA DE TRAFICO, S.L.
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A.
INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA

95,50
79,26
77,08
76,85

Atès tot l’anterior,
RESOLC
Primer.- ACCEPTAR la classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació
efectuada per la Mesa de Contractació i REQUERIR a l’empresa “MCRIT, S.L.”
donat que és l’empresa que ha presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu,
per tal que en el termini de deu (10) dies hàbils aporti la següent documentació:
1.- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb
el que s’estableix a la clàusula setzena del Plec de Clàusules Particulars.
2.- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica:
2.1. Còpia de l’escriptura de constitució de l’entitat i de les modificacions
rellevants de la mateixa.
2.2.Còpia del DNI del legal representant de l’entitat.
2.3.Còpia de l’escriptura on consti vigent el nomenament del legal
representant de l’entitat.
3.- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de
solvència o del certificat de classificació corresponent:
3.1.- Solvència econòmica i financera:
3.1.1.-S’ha d’acreditar volum anual de negoci en l’àmbit al què es
refereix el contracte, referit al millor exercici dins dels tres darrers
disponibles per import igual o superior a 62.640,00 - euros. Per
acreditar-ho caldrà aportar:
3.1.1.2.- Declaració de l’empresari indicant volum de negocis global
de l’empresa en l’àmbit de l’activitat al què es refereix el contracte.
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3.1.1.3.- Còpia dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil o en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit o, pels
empresaris individuals, mitjançant els llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Només caldrà aportar
còpia dels comptes anuals del millor exercici dins dels tres darrers
disponibles.
3.1.2.-Justificar l’existència d’una assegurança d’indemnització de
responsabilitat civil per riscos professionals per import igual o superior
a 100.000,00 €.
3.2.- Solvència tècnica i professional:
3.2.1. Serveis o treballs realitzats:
•

•

Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els
darrers tres anys d’igual o anàloga naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte, (contractes on s’hagin
prestat serveis de consultoria relacionats amb el Transport
Públic i la Mobilitat), que inclogui import, dates i el
destinatari, públic o privat, dels mateixos.
Aquests serveis o treballs s’acreditaran mitjançant un mínim
de 3 certificats expedits o visats per l’òrgan competent si el
destinatari és una entitat del sector públic. Quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari acompanyada dels documents
que acreditin la realització de la prestació

Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de
major execució del període indicat, un import mínim (sense
impostos) de 29.232,00 euros. En aquest sentit caldrà, que tant la
relació de treballs com els certificats que s’han d’aportar, incloguin
el desglossament de l’import de dits treballs per anualitats.
•

3.2.2..- Document acreditatiu de l’efectiva disposició de mitjans que
s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. En concret, s’haurà
d’acreditar disposar de l’equip de treball ofert pel licitador que, com
a mínim, ha de complir amb els requisits establerts a l’apartat 4.1.
del Plec de Prescripcions Tècniques. S’haurà d’aportar còpia de les
titulacions requerides així com acreditar els coneixements en
llengua catalana i en llengua anglesa requerits al Plec de
Prescripcions Tècniques.
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4.- Atès que MCRIT, S.L. ha manifestat que recorre a les capacitat de l’empresa
MULTICRITERI, S.L.”, caldrà aportar respecte de dita entitat la següent
documentació, donat que, de la informació que consta al Registre Electrònic de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI), no es pot extreure aquesta
informació:

4.1.- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica:
4.1.1 Còpia de l’escriptura de constitució de l’entitat i de les
modificacions rellevants de la mateixa.
4.1.2.Còpia del DNI del legal representant de l’entitat.
4.1.3..Còpia de l’escriptura on consti vigent el nomenament del
legal representant de l’entitat.
4.2. Documents relatius a la solvència econòmica i financera: Justificar
l’existència d’una assegurança d’indemnització de responsabilitat civil per
riscos professionals per import igual o superior a 100.000,00 €.
4.3. Documents relatius a la solvència tècnica i professional:
•

Document acreditatiu de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord
amb l’article 76.2 de la LCSP. En concret, s’haurà d’acreditar
disposar de l’equip de treball ofert per l’empresa que, com a mínim,
ha de complir amb els requisits establerts a l’apartat 4.1. del Plec
de Prescripcions Tècniques. S’haurà d’aportar còpia de les
titulacions requerides així com acreditar els coneixements en
llengua catalana i en llengua anglesa requerits al Plec de
Prescripcions Tècniques.

En cas que alguna de les informacions, certificacions o altra documentació
d’obligat compliment per part de la licitadora sigui revisada, modificada o calgui
ser actualitzada per qualsevol circumstància durant el termini de vigència del
contracte, caldrà que sigui aportada de nou per l’empresa adjudicatària per tal
que AMB Informació i Serveis, pugui comprovar la vigència dels criteris
d’adjudicació, així com el compliment dels requisits de capacitat i/o solvència.

Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa interessada i resta
d’empreses participants.
Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució en el Perfil de Contractant d’AMB
INFORMACIÓ I SERVEIS, S.A.
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Barcelona, a data de la signatura electrònica
El Conseller Delegat, Joan Maria Bigas Serrallonga

“Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, podrà
interposar-se potestativament, recurs especial en matèria de contractació, en els
termes establerts a l’article 44 i següents de la LCSP, en el termini de 15 dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació del present òrgan, davant el
Tribunal Català de Contractació o als llocs establerts a l’article 16.4 de la LPAC;
Alternativament, podrà formular-se recurs contenciós-administratiu, davant el
Jutjat del contenciós-administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des de la recepció d’aquesta notificació, segons l’establert a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Tot l’anterior, sense perjudici de que es puguin exercitar altres recursos que es
consideri oportú”.
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