Nº EXP: 10/2021
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D’UNA MÀQUINA AUTOLIQUIDADORA PER
L’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SA (EMT).
De conformitat amb l’article 28 i 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, la present memòria s’emet als efectes de justificar la naturalesa i
extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les.
Primer.- Necessitats a satisfer i motivació
L’EMT presta el servei de bus urbà de Tarragona cada dia de l’any amb un àmplia
forquilla horària. El servei s’articula en 16 línies ordinàries que poden ser
complementades per d’altres en funció de necessitats derivades de l’estacionalitat o de
la franja horària a atendre.
Per prestar aquest servei, l’EMT compta amb prop de 150 agents únics (conductors),
cadascun dels quals és responsable de recollir i dipositar en lloc segur la recaptació de
l’efectiu provinent de la venda de títols de transport a bord dels vehicles de l’EMT.
A tal efecte, a les cotxeres de l’EMT es disposa d’una màquina d’autoliquidació en la qual
els agents únics hauran de dipositar , en finalitzar el seu servei o la seva jornada, la
recaptació de monedes i bitllets en efectiu efectuada.
Es dona la circumstància que la màquina d’autoliquidació utilitzada en l’actualitat ha
superat amb escreix la seva vida útil.
Per tot això, és necessari contractar el subministrament d’una nova màquina
d’autoliquidació per les cotxeres de l’EMT destinada al dipòsit de monedes i bitllets
provinents de les recaptacions diàries del servei de transport urbà de viatgers de la ciutat
de Tarragona.
Segon.- Divisió en lots.
No es divideix en lots. Aquesta licitació es composa d’un sol lot, essent les prestacions a
contractar un tot que ha de ser tractat de forma conjunta i global, per tractar-se del
subministrament d’un únic bé.

Tercer.- Durada del contracte.
Termini inicial subministrament: 2 mesos.
Termini servei manteniment: 10 anys.
D’acord amb l’art. 29.4 de la LCSP, i donat que el servei de manteniment de la màquina es
contracta conjuntament amb el subministrament del bé a mantenir, i donat que el
manteniment només podrà ser prestat, per raons d’exclusivitat, per l’empresa que
subministrarà el bé, la durada del servei de manteniment serà el de la vida útil del producte,
en aquest cas estimat en 10 anys.

Quart.- Pressupost base licitació i valor estimat del contracte
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 75.000,00 € (setanta-cinc mil euros, IVA exclòs).

Import licitació

Import possibles
modificacions

Import possibles
pròrrogues

VEC total

75.000,00 €

-

-

75.000,00 €

C.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 90.750,00 € (noranta-mil set-cents cinquanta euros,
IVA inclòs).
És l’import corresponent al subministrament de la màquina autoliquidadora i el seu
manteniment i reparació durant tota la vida útil, prevista en 10 anys. I es desglossa amb el
següent detall:

Denominació

Subministrament i
instal·lació
Servei
manteniment 10
anys
Total

Pressupost licitació

Import IVA

Pressupost licitació total,
IVA inclòs

40.000,00 €

8.400,00 €

48.400,00 €

35.000,00 €

7.350,00 €

42.350,00 €

75.000,00 €

15.750,00 €

90.750,00 €

La quantia indicada constitueix la xifra màxima, per sobre de la qual s’estimarà que les
ofertes de les empreses licitadores que excedeixen el tipus de licitació quedaran excloses.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte.
C.1: Determinació del preu:
Per calcular l’import del subministrament i del manteniment, s’ha tingut en compte preus
de mercat, així com altres costos directes i indirectes.
C.2: Desglossament en costos directes i indirectes:
La part corresponent al subministrament suposa un 53,33 % del total de la liquidació i el
desglossament és el següent:

Tipus cost

%

Import (IVA exclòs)

Directe (costos salarials, material, mitjans 81 %
auxiliars, dispositius, electricitat, despeses
generals de fabricació, desplaçaments, ...)

32.400,00 €

Indirecte

Despeses generals

13%

5.200,00 €

Benefici industrial

6%

2.400,00 €

100 %

40.000,00 €

TOTAL

La part corresponent al servei de manteniment suposa un 46,67 % del total de la liquidació
i el desglossament és el següent:
Costos directes

%

Importe (IVA exclòs)

Costos salarials (mà d’obra directa)

77,52 %

27.132,00 €

Despeses materials i d’execució 15,48 %
(vehicles, maquinària, recanvis, …)

5.418,00 €

Costos Indirectes

-

-

Despeses generals

4%

1.400,00 €

Benefici industrial

3%

1.050,00 €

TOTAL

100 %

35.000,00 €

EMT, en aquesta licitació i com a costos directes, ha tingut en compte el Conveni Col·lectiu
nacional de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall (codi
99003435011900). Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que sigui d’aplicació.
Donat que el conveni de referència no estableix diferències retributives per raó de gènere,
i a més no procedeix imposar en el present plec una distribució per gèneres del personal
mínim exigit que s'ha d'adscriure a l'execució de les prestacions del contracte, no es té en
consideració establir el desglossament amb desagregació per gèneres dels costos salarials.

Cinquè.- Procediment d’adjudicació i justificació.
El present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert NO subjecte a regulació
harmonitzada, de conformitat amb l’art. 156 de la LCSP, per tal de permetre l’accés a
qualsevol empresari capacitat per a la presentació de proposicions.

Sisè.- Criteris de solvència.
Els criteris de solvència consten a la clàusula 6 del plec de clàusules administratives i
s’han determinat en base a allò establert als art. 87 i 89 de la LCSP, respectivament i
concretament, conforme als requeriments mínims que es considera que necessàriament
han de complir les empreses que concorrin en la present licitació per a poder dur a terme
l’objecte del contracte.
En concret són:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
•

Declaració sobre el volum anual de negocis, referit com a màxim als tres últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de
l’empresari. El licitador haurà d’acreditar que l’any de major execució dels darrers
tres (3) anys s’ha assolit un valor anual de negocis de com a mínim una vegada el
valor estimat del contracte: 75.000,00 €.

Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari, per les dipositades al
registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris individuals, s’acreditarà
a través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil.
Per a empreses de nova creació i, en el cas que el període transcorregut des de la data de
creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a tres anys, el
requeriment es podrà referir al període efectiu d’activitat. En el supòsit que aquesta data
sigui inferior a un any, el requeriment podrà ser proporcional.
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL:
•

Relació dels principals subministraments realitzats d’igual o similar naturalesa dels
que constitueixen l’objecte del contracte dels tres (3) darrers anys: El licitador haurà
d’acreditar haver executat un mínim de 2 subministraments d’objecte anàleg als que
són objecte del contracte per un import mínim global igual o superior al 60% del
valor estimat del contracte, IVA exclòs: 45.000,00 euros, tot indicant l’import, data
i destinació (pública o privada).

Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats de bona execució expedit pel client o constin
les següents dades:
Import dels treballs
Objecte contractual
Nom del client
Any d’execució

Règim especial per empreses de nova creació amb antiguitat inferior a cinc anys: en aquests
tipus d’empreses la solvència tècnica es podrà acreditar per un o diversos mitjans a referits
a les lletres b) a g) de l’art. 89.1 de la LCSP.

Setè.- Criteris d’adjudicació.
Pel que fa a la determinació dels criteris a tenir en compte per a procedir a l’adjudicació
del contracte, s’ha considerat que, per determinar l’oferta més avantatjosa, d’acord
amb allò establert a l’article 145 de la LCSP, és més adient usar una pluralitat de criteris
d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
Els criteris són els que consten a l’annex 3 del Plec de clàusules administratives i són:
1. Oferta econòmica........................................................................... Fins a 70 punts
a.

Oferta econòmica pel subministrament .........................................Fins a 37 punts
Es donarà la màxima puntuació (37 punts) a aquell licitador que presenti una major
reducció del pressupost de licitació per aquest concepte, zero punts a l’oferta que
iguali el pressupost de licitació i la resta es valorarà proporcionalment seguint la
següent fórmula:
P = 37 * (Oe/Ov)
P = puntuació
Ov = oferta que es valora
Oe = oferta més econòmica

b. Oferta econòmica pel manteniment ...............................................Fins a 33 punts
Es donarà la màxima puntuació (33 punts) a aquell licitador que presenti una major
reducció del pressupost de licitació per aquest concepte, zero punts a l’oferta que
iguali el pressupost de licitació i la resta es valorarà proporcionalment seguint la
següent fórmula:
P = 33 * (Oe/Ov)
P = puntuació
Ov = oferta que es valora
Oe = oferta més econòmica

2. Increment capacitat emmagatzematge de bitllets per sobre dels 2.000 mínim
establerts...................................................................................................2 punts
El licitador que proposi un increment de 500 o més bitllets per sobre dels 2.000
mínims establerts, se li assignarà la màxima puntuació: 2 punts. En cas de no ofertar
aquesta possibilitat, s’atorgaran 0 punts.

3. Increment capacitat emmagatzematge de monedes per sobre de les 15.000
mínimes establertes.............................................................................Fins a 8 punts.
En funció de la capacitat ofertada, s’atorgarà la puntuació d’acord amb el següent:
Capacitat monedes ofertades

Puntuació

20.000 monedes

2 punts

25.000 monedes

4 punts

30.000 monedes

6 punts

35.000 monedes

8 punts

4. Sistema operatiu superior a Windows 7 .................................................... 2 punts.
S’assignaran 2 punts a aquell licitador que oferti un sistema operatiu superior a
Windows 7. En cas de no ofertar-se, la puntuació serà 0 punts.
5. Ampliació termini de garantia ......................................................... Fins a 10 punts
S’assignaran 2 punts per cada any de garantia addicional ofertada, d’acord amb el
següent:
Termini garantia

Puntuació

3 anys

2 punts

4 anys

4 punts

5 anys

6 punts

6 anys

8 punts

7 anys

10 punts

6. A partir de les alertes en temps real a usuaris específics, seguiment d’avaries,
capacitat d’autodetecció d’avaries, eines de seguiment, comunicació i integració
d’avaries registrades ............................................2 punts
S’assignaran 2 punts a aquell licitador que oferti aquesta possibilitat, sempre i quan
no afecti a l’efectivitat dels equips. En cas que no s’oferti, es puntuarà amb 0 punts.
7. Reducció del temps d’atenció presencial, quan sigui necessari......... Fins a 6 punts
S’assignaran 2 punts per cada tram de 4 hores de reducció per sota de les 48 hores
establertes i d’acord amb el següent:

Reducció termini temps
presencial
4 hores reducció (44 hores)

atenció Puntuació
2 punts

8 hores reducció (40 hores)

4 punts

12 hores reducció (36 hores)

6 punts

Vuitè.- Condicions especials d’execució.
Les condicions especials d’execució per a la present licitació s’han determinat en base a les
necessitats que cal cobrir específicament durant l’execució del contracte, i que es considera
imprescindible que es compleixin. Les condicions especials d’execució es detallen al plec de
clàusules administratives (clàusula 19) i són:
1. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període contractual: L’empresa contractista ha de mantenir, durant tota
l’execució del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores
ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta,
segons el conveni que sigui d’aplicació.

Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació de
referència.

Tarragona, juliol de 2021.

Responsable Administració EMT

Gerent EMT

