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AVÍS

Autoritat del Transport Metropolità. Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona. N.I.F. P-5890049-I

En relació amb el procediment de licitació relatiu a les OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA
IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA: Lots 5, 8 i
9 i arran de les consultes fetes pels licitadors s'informa el següent:
1.- Pregunta: En relació amb el lot 9 d’aquesta licitació, amb data de lliurament el 20 setembre
2021, hem avaluat la informació rebuda i la planificació de les activitats que es requereixen, i a
la vista d'això, realitzem els següents comentaris : 1. La complexitat dels treballs, el gran nombre
de sistemes i subsistemes implicats, ens impedeix desenvolupar una oferta en el termini de
lliurament amb el detall requerit, sense disposar de les ofertes i anàlisi de certs subministradors,
responsables de les tecnologies actualment en servei. Els terminis comunicats per rebre oferta
tècnica i econòmica dels seus respectius abastos, no ens permetrien realitzar el corresponent
anàlisi de les mateixes per a lliurar una oferta final amb el grau de maduresa esperat en el
termini actual. 2. El termini per a realitzar consultes tècniques acaba el 7 de setembre, atès que
d'acord amb el PCAP només es pot sol·licitar informació sobre els plecs amb una antelació de 12
dies naturals a la finalització del termini de presentació de les proposicions. A data d'avui, encara
estem rebent consultes i dubtes dels subministradors contactats, que són susceptibles de ser
remeses a BIMSA amb l'objectiu de millorar la proposta final de la nostra oferta. 3. L'aclariment
de les consultes tècniques ens permetria optimitzar les peticions d'oferta a terceres empreses,
incloent els subministradors específics de les instal·lacions existents afectades. És per això que,
amb l'ajustat termini de lliurament, veiem dificultats per rebre les ofertes de terceres empreses
amb termini suficient per a la seva anàlisi, discussió i integració en la nostra oferta, tant en
l'àmbit tècnic com en l'econòmic. Per l'anterior, sol·licitem ampliació del termini de lliurament
de l'oferta de 2 setmanes, per oferir una millor solució tècnica, i optimitzar la proposta
econòmica, amb els beneficis que això proporcionaria a BIMSA.
Resposta: S'ha valorat positivament la sol·licitud d'ampliació del termini de presentació
d'ofertes, per a la qual cosa s'emetrà resolució d'ampliació que es publicarà al perfil de
contractant i en compliment del previst a l’article 136 de la LCSP.
2.- Pregunta: El Plec del Lot 9 per a l'ampliació de les parades del Tramvia de Barcelona (TRAM),
sol·licita nodes de comunicació amb tecnologia IP / MPLS. L'any 2018, es va dur a terme la
renovació de la xarxa de telecomunicacions de les parades, triant per a això la tecnologia MPLSTP del fabricant OTN SYSTEMS. Les solucions MPLS-TP són àmpliament utilitzades en entorns
geogràficament distribuïts, com ara companyies de serveis públics, Aeroports, fàbriques,
transport, etc., i són l'evolució natural de les xarxes SDH. La tecnologia MPLS-TP compleix amb
els requeriments tècnics sol·licitats en el plec, alhora que s'integra amb la xarxa existent
actualment, amb la qual cosa no és necessari disposar de dues consoles de gestió, amb dues
xarxes separades, amb l'estalvi que implica en el manteniment de la xarxa. Entenem que el Plec
del Lot 9 es va redactar amb anterioritat a la renovació de la xarxa i que parteix de la hipòtesi
que actualment es troba desplegat SDH a renovar per complet. Per això, sol·licitem aclarir si la
tecnologia MPLS-TP, desplegada al Tramvia de Barcelona l'any 2018, és acceptada com a
tecnologia per als nous nodes de les noves parades, complint amb els requeriments de el plec
tècnic.
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Resposta: El PPTP corresponent al lot 9 esmenta el Projecte constructiu de sistemes com aquell
que defineix l'abast d'aquest lot. Aquest projecte es va redactar en els anys 2017-2019, amb la
informació sobre preexistències o previsions confirmades aportades en aquell moment per
l'operador de la xarxa tramviària. Per confirmar aquestes preexistències, el PPTP ja preveu, en
l'apartat d'aspectes a considerar en l'oferta del contractista, una reunió prèvia a l'inici dels
treballs entre Direcció d'Obra, operador de tramvia i contractista per confirmar l'abast segons
preexistències o actualitzacions de projecte.
En resposta concreta a la proposta de solució tecnològica dels nodes de comunicació, la
proposta ha de complir els requisits del Plec i, per tant, del projecte. Qualsevol variació haurà
de ser equivalent o millor en prestacions i requeriments de Projecte, justificada degudament.
3.- Pregunta: Pel que fa a les marquesines previstes per a les parades, voldríem saber si hi ha
prescrit, per part de l'Ajuntament i/o d'ATM, alguna marca/casa en concret. En el projecte no
hem sabut trobar aquesta informació.
Resposta: En el PPTP corresponent al lot 5 s'enumeren els projectes executius que descriuen les
obres abast d’aquest lot, adjunts a la documentació de la licitació. Concretament el "Projecte
executiu de disseny de la marquesina tramviària" conté tota la informació necessària perquè un
industrial pugui respondre a l'objecte d'execució de la marquesina.
4.- Pregunta: En la licitació de les obres de la primera fase de la implantació de la xarxa
tramviària unificada a la ciutat de Barcelona els ha faltat posar que, la vigilància i protecció de
les instal·lacions de les obres han de ser realitzades per empreses homologades pel
Departament d'Interior o el Ministeri d'Interior, per evitar possibles contractacions fraudulentes
com les de carro.
Segons la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887, els antecedents que tenim
a Barcelona de la subcontracta d'empreses no homologades per a la Vigilància i Protecció de les
obres, és per això pel que vam preguntar, qui la portarà? si vostès diuen que no la portarà ningú.
Resposta: L'objecte de la present licitació, tal com s'estableix en els plecs reguladors, té la
naturalesa d'obres i no el servei de vigilància d'aquestes. Jurídicament el domini de l'obra
correspon al contractista, i per tant ell és responsable d'establir i contractar els mitjans de
vigilància i protecció patrimonial que siguin necessaris en cada moment, per tant, aquesta
administració NO és responsable directe de la gestió d'aquests temes.
No obstant això, en referència als mitjans utilitzats en les obres per al control d'accés i
compliment de la normativa interna de les obres, des d'aquesta administració es traslladarà als
contractistes que, en el cas que es realitzin activitats de vigilància i protecció previstes en l'article
5 de la Llei 5/2014 de seguretat privada, aquestes activitats només es podran realitzar per
empreses homologades.
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El que es comunica als efectes oportuns.

Mònica Lladó Garcia
Secretària de la Mesa de Contractació
Signat electrònicament
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