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1.- Antecedents
El sistema té una sèrie d'equips instal·lats a bord dels autobusos dels operadors
integrats sobre els que cal fer determinades tasques de manteniment que no estan a
l’abast tècnic dels operadors. Aquests equips són el pupitre de sistema de la Tmobilitat i els elements de la instal·lació per tal que el pupitre funcioni correctament.
Amb aquesta finalitat, i d’acord amb allò establert a l’article 28 de la Llei 9/2017 de 8
de novembre de Contractes del Sector Públic, es considera adient procedir a la
contractació dels serveis de “Manteniment preventiu i correctiu de segon nivell del
Sistema T-mobilitat”.
A aquests efectes, i d’acord amb allò que recull l’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic, s’ha procedit a elaborar un plec de
prescripcions tècniques regulador dels termes i condicions exigits per a l’execució del
contracte objecte de la licitació, el qual s’incorpora com a annex al present informe de
contractació.
Així mateix, consultada aquesta necessitat amb l’Àrea de Gerència de SERMETRA,
existeix als efectes previstos a l’apartat 3 de l’abans referit article 116, crèdit suficient.
2.- Divisió en lots
D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera
improcedent procedir a la divisió en lots l’objecte del contracte, atesa la naturalesa dels
serveis a contractar. Tot i haver dos serveis diferenciats, com són el preventiu i
correctiu, aquests dos han d’estar inclosos en un mateix contracte ja que en moltes
ocasions, de les feines preventives esdevindrà una tasca de correctiu. Alhora, hi ha
una gestió de material de recanvi que és comú en els dos serveis.
Per tant no s’escau la divisió en lots donat que aquesta comportaria una execució del
contracte excessivament difícil des del punt de vista tècnic. Alhora, la necessitat de
coordinar els diferents contractistes pels diferents lots podria comportar un risc
important en l’execució adequada del contracte.
3.- Càlcul del pressupost de licitació
Metodologia de Treball
En virtut del compliment de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector
Públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE, de 26 de febrer de 2014, SERMETRA
ha elaborat un pressupost base de licitació adequat a preus de mercat.

Els criteris que s’han seguit per realitzar-lo estan completament alineats amb els Plecs
tècnics de licitació, i es detallen a continuació.
Desglossament tasques bàsiques
Amb l’objectiu de facilitar l’homogeneïtzació i comparació d’ofertes a efectes
econòmics dels treballs a dur a terme per al desenvolupament del projecte es divideix
el pressupost en:
•
•

Costos directes en relació a l’equip de treball que es considera necessari per
a la realització del projecte
Costos indirectes que es consideren necessaris per a donar cobertura
correcta a la realització del projecte

3.1.- Costs directes: Equip de treball
Equip de treball i necessitats estimades
D’acord a la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic el
pressupost base de la licitació s’ha dut a terme de manera desglossada i amb
desagregació de categoria professional dels costos salarials estimats a partir del
conveni laboral de referència “Resolució de 7 d’octubre de 2019, de la Direcció
General d’Ocupació, per la qual es registra i publica el XIX Conveni col·lectiu del
sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics”.
Aquest conveni és la referència de mercat en el moment de l’elaboració d’aquesta
licitació.
En la taula a continuació s’identifiquen els perfils de l’equip de treball que es
consideren necessaris segons els treballs a realitzar.
Per fer la distribució d’hores necessàries s’ha considerat un còmput anual de 1.792
hores segons l’article 22 del conveni laboral de referència “Resolució de 7 d’octubre de
2019, de la Direcció General d’Ocupació, per la qual es registra i publica el XIX
Conveni col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics”.
Equip de treball
Cap de projecte
Personal tècnic

Hores
250
4.700

Salaris de mercat aplicats
Els sous de mercat s’han seleccionat segons els rols en el projecte i complint amb els
mínims establerts en el conveni i taules salarials d’aplicació
Salari brut aplicat
Cap de projecte
Personal tècnic

Sou brut anual
94.307,08 €
38.068,87 €

Preu horari aplicat
Es detalla a continuació en la taula adjunta el tipus horari màxim a aplicar segons
dades de mercat estimats.
Preu horari aplicat
Cap de projecte
Personal tècnic

Preu hora
52,63 €
21,24 €

Resum pressupost de personal
Per tot l’anterior, aquest pressupost es desglossa del mode següent:
-

-

Cap de projecte: responsable de l’equip humà, que actuarà de coordinador del
projecte i serà la persona que assistirà a les reunions de seguiment. Es
requereix un expert sènior amb una dedicació de 250 hores.
Personal tècnic: Amb habilitat i coneixements per desenvolupar les tasques
tècniques del projecte. Es requereix personal tècnic amb dedicació de 4.700
hores.
Resum
Cap de projecte
Personal tècnic
Total pressupost personal

Preu hora
52,63 €
21,24 €

Hores
250,00
4.700,00

Total
13.157,50 €
99.828,00 €
112.985,50 €

3.2.- Costs indirectes
Per calcular els costs indirectes s’ha aplicat un cost de l’11% sobre els costs directes,
corresponents als costs de gestió i benefici industrial:
Costs indirectes
Despeses de gestió (5%)
Benefici industrial (6%)
Total costs indirectes

Total
5.649,28 €
6.779,13 €
12.428,41 €

3.3.- Pressupost base de licitació
Pressupost base
Costs directes
Costs indirectes
Total pressupost màxim
21% IVA
Pressupost IVA Inclòs

Total
112.985,50 €
12.428,41 €
125.413,91 €
26.336,92 €
151.750,83 €

El pressupost base de licitació és de 125.413,91 € (cent vint-i-cinc mil quatre-cents
tretze euros amb noranta-un cèntims) IVA exclòs.

4.- Valor estimat del contracte
El projecte no preveu pròrrogues ni modificats pel que el valor estimat del contracte és
de 125.413,91 € (cent vint-i-cinc mil quatre-cents tretze euros amb noranta-un cèntims)
IVA exclòs.

5.- De la determinació del procediment de contractació i dels criteris a tenir en
compte per a procedir a l’adjudicació del contracte
La present licitació és pertinent atès que SERMETRA no té ni els mitjans per portar-la
a terme ni els coneixements necessaris (veure informe relatiu a la insuficiència de
mitjans).
Atesa la manca de coneixements i recursos personals propis de Sermetra, SL, queda
palesa la necessitat de contractar per procediment obert la present licitació. Aquesta
determinació ve avalada per l’import de la licitació, 125.413,91 €, IVA exclòs per l’any
2020.
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 mes
avantatjosa, d’acord amb allò establert en l’article 145 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic, és mes adient usar una pluralitat de criteris
d’adjudicació en base a la millor realització qualitat-preu.
Els criteris d’adjudicació estan basats en criteris avaluables de forma automàtica (51
punts) i criteris subjectius d’adjudicació a judici de valor (49 punts):

Criteris avaluables a través de fórmules
Oferta econòmica
Puntuació de cada oferta = 51 x preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua

51 punts

La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.

Criteris subjectes a judici de valor

49 punts

Qualitat i detall oferta tècnica
Descripció tècnica dels serveis oferts
Equip humà
Horari

19 punts
15 punts
15 punts

I per últim, als efectes d’allò expressament recollit a l’article 126 de la Llei de
Contractes del Sector Públic, no s’han pogut incloure al Plec de Condicions Tècniques
regulador del contracte de serveis, criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a
tots, atès el contracte de serveis objecte de licitació.

6.- Determinació dels criteris de solvència i classificació si s’escau
Els criteris de solvència tècnica i econòmica s’han determinat en base a allò establert
als art. 87 i 90 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 el qual
requereix un alt nivell d’especificitat i coneixement de la matèria objecte de
contractació.
Aquests criteris de solvència requerits són:
-

Solvència econòmica i financera

Acreditar un volum anual de negocis global de l’empresa licitadora referit al millor
exercici dels darrers tres anys disponibles per un import mínim de 100.000 €.
L’acreditació es farà mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en l’esmentat registre, i en cas
contrari per les dipositades en el registre oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum
anual de negoci mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
-

Solvència tècnica o professional

a) Una relació dels principals serveis realitzats durant els darrers 3 anys d’àmbit
similar a la de l’objecte d’aquest contracte per un import superior a 10.000 €,
indicant el seu import, dates i destinataris públics o privats dels mateixos. Els
serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats
per l’òrgan competent quan el destinatari sigui 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.
b) Acreditar que per a l’execució del contracte es disposa d’un equip tècnic
coneixedor de l’àmbit funcional i format, com a mínim, per un nombre de
components i titulacions que a continuació es detallen:
-

Un/a enginyer/a superior o llicenciat/da que actuarà com a cap de projecte i
responsable dels documents, tasques i propostes requerits, amb una
experiència mínima de 3 anys acreditable en l’àmbit de sistemes de Venda i
Validació.

-

Dos tècnics amb experiència mínima acreditable en instal·lació o
manteniment d’equips de Venda i Validació embarcats de 3 anys.

7.- 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,
juntament amb altres obligacions en matèria social i laboral que es considera
imprescindible que es compleixin en les contractacions dutes a terme per SERMETRA.
Les condicions especials d’execució es detallen del mode següent:
− Clàusula ètica: Aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de
condicions especials d’execució del contracte:
1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs
administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector
públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de
contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes
recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions
de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del
procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de
responsabilitat en els procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al
Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord
amb els compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació
contractual.
2.1 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions
següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte
o de les prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna
situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64
de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el
projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació
d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a
posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en
les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del

compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la
normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en
relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici
del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de
forma directa per previsió legal.
2.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i
de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i
siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
I com a obligacions contractuals essencials:
- L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha
d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en
l’ús del llenguatge i de la imatge.
- Així mateix, l’empresa contractista no utilitzarà llenguatge sexista en cap
documentació escrita ni visual relacionada amb el contracte.
- L’empresa declara que té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte comporti el
tractament de dades de caràcter personal, les mesures tècniques i organitzatives
apropiades per garantir i acreditar que el tractament s’efectua de conformitat amb la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, amb la normativa de desenvolupament i d’acord amb el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. La
documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
- L’adjudicatari, com a condició especial d’execució del contracte, haurà de disposar a
d’un local a la província de Barcelona amb els suficients elements tècnics que li
permetin atendre les necessitats del servei.
- En el cas que en l’execució dels serveis objecte d’aquest contracte es requereixi la
cessió de dades per part de SERMETRA en favor del contractista, la finalitat del
tractament de les dades cedides ho seran específicament per a la realització dels
serveis objecte de la present licitació.

- En el cas que en els serveis objecte d’aquest contracte es requereixi la cessió de
dades per part de SERMETRA en favor del contractista, l’empresa adjudicatària
s’obliga a mantenir al corrent a SERMETRA de la ubicació dels servidors implicats en
el tractament de les dades de caràcter personal objecte de cessió.
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