ANUNCI
De Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de serveis (exp. C-1/2022)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
b) Número d’identificació: P-5890049I.
c) Dependència que tramita l'expedient: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità
(ATM)
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Consorci per a la coordinació del sistema
metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona
f) Número d'expedient: C-1/2022
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
b) Domicili: C/ Balmes, 49 – 6a planta
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08007.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 933620020.
f) Adreça electrònica: contractacio@atm.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/atm
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Els documents es troben disponibles, en
forma digital, a la plataforma fins a la data límit de presentació d’ofertes.
Les persones interessades en el procediment de licitació podran dirigir-se a l’òrgan de
contractació i sol·licitar aclariments del que estableixin els plecs o la resta de
documentació, enviant un email a contractacio@atm.cat amb una anticipació de sis dies
abans de la finalització del termini de presentació de les proposicions. Les qüestions
formulades i les corresponents respostes es publicaran al perfil del contractant al tauler
d’avisos de l’espai virtual de la licitació.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un sistema
d’ajuda a l’explotació i informació SAEi multiflota
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: No.
d) Lloc d'execució: Barcelona
e) Termini d'execució: Atès que les prestacions de subministrament i serveis es realitzaran
en paral·lel, el termini màxim d’execució del contracte coincidirà amb el termini màxim de
lliurament del subministrament.
f) Termini màxim per lliurar el subministrament: fins el 20 de desembre de 2023.
g) Codi CPV: 48810000-9 Sistemes de informació; CPV addicional 51300000-5 Serveis
d'instal·lació d'equips de comunicacions
h) Codi NUTS: ES51
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-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: mixt subministrament i serveis.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
d) S’aplica un acord marc: No.
e) L’objecte d’aquest contracte es finança a través dels Fons REACT_EU, com a part de la
resposta de la UE a la pandèmia de la COVID-19, mitjançant el Programa Operatiu FEDER
2014-2020.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 9.418.413,60 € euros sense IVA
b) Import total IVA inclòs: 9.496.900,38 €
Import total IVA exclòs: 7.848.678,00 €
IVA suportat: 21 %.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No s’escau.
b) Solvència: Veure els criteris establerts al plec de clàusules administratives, apartat G
del Quadre de característiques.
-9 Criteris d’adjudicació:
Sobre una puntuació de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següent manera:
a) Criteris avaluables mitjançant fórmules: 60 punts.
b) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: 40 punts
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure les condicions establertes a
l’annex 6 del plec de clàusules administratives.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 14 de juny de 2022.
-12 ACP aplicable al contracte? Sí.
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 de juliol de juliol de 2022 a les 13.00h.
b) Documentació que cal presentar:
Sobre A (documentació administrativa): veure la Clàusula 11.12. A) del Plec de
clàusules administratives.
Sobre B (criteris subjectius):
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- Oferta dels criteris de valoració subjectes a judici de valor (descrits a l’apartat H.B.1 a
5 Quadre de característiques del plec de clàusules administratives), redactada
d’acord amb el model de l’annex 1 del plec de clàusules administratives.
Sobre C (criteris objectius):
- Oferta dels criteris avaluables mitjançant fórmules (descrit a l’apartat H.A.1 a 6 del
Quadre de característiques del plec de clàusules administratives) redactada d’acord
amb el model de l’annex 3 del plec de clàusules administratives.
c) Presentació d’ofertes: Sobre digital a través de la plataforma de contractes del sector
públic:
c.2)Presentació Electrònica: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/atm
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí.
e) S’utilitza el pagament electrònic: Sí.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
b) Lloc: Mitjans electrònics.
c) Data: 26 de juliol de 2022.
d) Hora: 09.15h.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions del
sobre C (sobre que conté l’oferta avaluable per criteris automàtics) és públic. L’obertura del
sobre C es realitzarà mitjançant la celebració per mitjans electrònics d’un acte en què hi
podran participar tots el licitadors mitjançant l’enllaç que prèviament es publicarà a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
-15 Despeses d'anunci
No s’escau.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà.
-17 Recurs
17.a)Recurs especial davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic: Via
Laietana, 14 (08003) Barcelona. Termini de 10 dies naturals, atès allò previst a l’art. 58 del
Reial Decret Llei 36/2020.
17.b) Recurs contenciós administratiu davant de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
Termini de de 2 mesos.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de
la Unió Europea: Sí.
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