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INFORME DE NECESSITATS

TIPUS DE CONTRACTE

Subministrament

SUBTIPUS DE CONTRACTE

Adquisició

OBJECTE DEL CONTRACTE

Subministrament
i
col·locació
d’elements
de
senyalització estàtica, com banderoles, panells
d’informació o vinils a les parades d’autobús.
34928400-2. Mobiliari urbà

CPV

34928470-3 Senyalització
34992200-9 Pancartes de senyalització

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Obert

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

Vicepresidència executiva.
El pressupost base de la licitació és de TRES-CENTS
TRENTA MIL TRES-CENTS EUROS (330.300 EUR),

El valor estimat del contracte és de 330.300 EUR, IVA no
inclòs.

BACHES LUMIERRES, Marc (1 de 2)
Tècnic/a Superior Mobilitat - Planificació i Estudis BL
en nom de Tècnic/a superior - Planif i Estudis LR
Data signatura :06/09/2019 9:59:45
HASH:8E9C9262D77A638AF75AF82B98AF1E84141C37F8

ALSINA MARTI, GUILLEM (2 de 2)
Cap de Servei Planificació i Estudis
Data signatura :09/09/2019 8:09:08
HASH:8E9C9262D77A638AF75AF82B98AF1E84141C37F8

La informació que es dona a l’usuari del transport públic
des de la mateixa parada cal que estigui actualitzada i
sigui de la major qualitat possible.
Per aquesta raó, atès que a l’AMB no disposa de
suficients eines per a subministrar i col·locar
JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

senyalització estàtica a les parades, es fa necessària la
contractació d’una empresa especialitzada per a realitzar
els treballs.
D’acord amb l’art. 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del sector públic, no es
considera oportú realitzar una divisió en lots, atès que
dificultaria l’execució del present contracte.
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IVA no inclòs.

Codi per a validació :FE7ZM-UXWSN-TNPTT
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/5.

PRESSUPOST

Exercici

Funcional

Orgànica

Econòmica

% IVA

Import (IVA
inclòs)

2019

44001

T6010

22600

21

50.000

2020

44001

T6010

22600

21

100.000

2021

44001

T6010

22600

21

100.000

2022

44001

T6010

22600

21

100.000

2023

44001

T6010

22600

21

49.663
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La despesa es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària següent:

ALTRES ASPECTES
Durada del contracte

El termini de durada del Contracte és de quatre (4) anys a comptar a partir de la data de formalització
del mateix.

Justificació dels criteris de valoració
D’acord amb el previst a l’article 145 de la LCSP, procedeix l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació
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Els criteris d’adjudicació previstos pel subministrament objecte de licitació són els següents:

Núm.
1
2

Criteri
Cost de l’oferta (Cti) que es presenta, sense IVA, dels elements subministrats
pel licitador segons les condicions del present Plec.
Termini de lliurament (Ti) expressat en dies, en que el licitador es compromet
a lliurar els elements des de la data de la comanda. Aquest termini no podrà
ser superior a 10 dies hàbils, a comptar des de la data de la comanda.
Total

Puntuació
màx.
90
10
100

Els criteris d’adjudicació proposats han estat formulats de manera objectiva, amb ple respecte als
principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
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el qual la definició de la prestació és susceptible de ser precisada i millorada tècnicament.
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ja que el subministrament objecte de licitació es configura com a un contracte de subministrament en
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Al ser tots els criteris quantificables de manera automàtica, la seva valoració és desprèn directament de
l’aplicació de fórmules matemàtiques.
Els criteris d’adjudicació proposats garanteixen que les ofertes siguin avaluades en condicions de
competència efectiva i comprovable de manera efectiva.

Justificació de les fórmules dels criteris de valoració.
A continuació, s’explica la justificació de la fórmula fixada per valorar les ofertes econòmiques. Cal
mencionar que la formula que es justifica en el present apartat és la mateixa que s’utilitza dues vegades
pels dos paràmetres quantificats al Plec de Clàusules Administratives. Per tant, la justificació realitzada
serveix per les dues fórmules utilitzades.
La fórmula compleix amb els requisits que marca la jurisprudència europea i que recull el Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic en la seva resolució 91/2019 i s’ha obtingut en base als següents criteris:
1. Una oferta igual al preu de licitació (baixa igual a zero), obté zero punts.
2. L’oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima puntuació.

4. El pendent del tram parabòlic i del tram recte al punt de trobada (punt corresponent al valor
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mitjà corregit) ha de coincidir.
Amb aquestes premisses, la formulació té les següents característiques i/o conseqüències:
a) De manera general, cal manifestar que amb aquesta formulació:
- No s’està posant un llindar a partir del quan no existeixin diferències o siguin irrellevants (llindar
de sacietat).
- En haver-hi puntuació per tot el ventall de possible ofertes i atès que la gràfica final de
puntuació depèn del conjunt de les ofertes, no es redueixen a priori les diferències entre ofertes
altes i baixes, ja que la curvatura/forma final de l’esmentada gràfica no es fixa per defecte al
present plec sinó que dependrà de la distribució interna del conjunt de les ofertes.
- No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendència o una pista que provoqui
l’efecte d’aglutinació de propostes, com si per exemple el canvi de trams (parabòlic a recte) fos
un valor conegut prèviament.
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tal manera que una baixa major sempre obté una puntuació superior a una baixa menor.
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3. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes en tots els seus punts, de
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b) Amb allò reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuació per aquest criteri sigui la
totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts mínims pel sol fet de presentar-se. Només si existeix
rebaixa sobre el preu de licitació s’obtenen punts.
c) La fórmula plantejada no té com a objectiu tractar d’evitar ofertes individuals molt baixes, ja que
aquest aspecte es resol amb allò recollit a amb la definició d’ofertes anormalment baixes, que és on es
determina el tractament que s’haurà de fer en aquelles ofertes anormalment baixes i d’acord amb allò
que la legislació vigent en la matèria estableix.
d) Amb allò reflectit al punt 3, la fórmula garanteix que qualsevol oferta que sigui més econòmica que
una altra obtingui sempre una puntuació major en aquest criteri.
e) Amb el que expressa el punt 4, la variació de la puntuació a l’entorn i per sota del valor mitjà corregit
(Bmc i Rmc) esdevé lineal en una franja propera, amb una proporció de variació igual a la del tram per
sobre del valor mig corregit, que si és lineal per definició. Aquesta “suavitat” en la transició d’ambdues
fórmules permet evitar diferències exagerades entre ofertes properes només pel fet que estiguin a un
costat i a l’altre del valor mig corregit i que no serien proporcionades.
Així mateix, no es tenen en compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la baixa mitjana de les
ofertes de conformitat amb la resolució 51/2019 del TACPCM i l’informe 4/1997 de la Junta consultiva

La solvència tècnica de les empreses licitadores s’haurà d’acreditar en base al següent requisit:
Les empreses licitadores hauran d’acreditar haver fet un mínim de deu (10) comandes de
subministrament de senyalització de mobiliari de transport públic en els últims tres anys, que cal
relacionar-los a l’oferta.
Solvència econòmica
Pel que fa a la solvència econòmica, les empreses que és vulguin presentar han d’haver assolit en el
millor dels tres últims exercicis un valor anual de negocis que, com a mínim, sigui equivalent a la mitjana
anual del valor estimat del contracte, que en aquest cas correspon a 82.575 EUR, sense IVA.
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Solvència tècnica
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de contractació administrativa de la Comunitat de Madrid.
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Es proposa doncs, tenint en compte tota l’exposició i els requeriments detallats en el Plec de

Prescripcions Tècniques, que s’adjunta al present informe, iniciar el procés de contractació adient

d’acord amb la normativa vigent.

