AMB INFORMACIÓ 16. Serveis d’assistència tècnica a la Direcció d’AMB Informació
en l’àmbit de la Mobilitat i el Transport
CPS 17/2020
Resolució adjudicació

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
(EXPEDIENT CPS 17/2020)
En Joan Maria Bigas i Serrallonga, en la seva condició de Conseller Delegat d’AMB
INFORMACIÓ I SERVEIS, S.A. i com a òrgan de contractació en relació amb l’expedient
de contractació de la prestació dels serveis d’assistència tècnica a la Direcció d’AMB
Informació en l’àmbit de la Mobilitat i el Transport amb núm. d’expedient CPS 17/2020.
MANIFESTA
I.- Antecedents:
Primer.- Mitjançant Resolució de data 26 de març de 2021 s’aprova l’expedient CPS
17/2020 per a la contractació de la prestació dels serveis d’assistència tècnica a la Direcció
d’AMB Informació en l’àmbit de la Mobilitat i el Transport.
Segon.- Es va convocar procediment obert mitjançant anunci al Perfil del Contractant
publicat en data 26 de març del 2021.
Tercer.- Durant el termini de presentació d’ofertes es reben les propostes de les 5 empreses
següents:
•
•
•
•
•

INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA
INGENIERIA DE TRAFICO S.L.
MCRIT, S.L.
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.
SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES S.C.C.L.

La Mesa de Contractació, en sessió d’obertura dels respectius Sobre A (documentació
administrativa) del dia 19 d’abril de 2021, va considerar que totes les empreses havien
d’esmenar diferents aspectes continguts a l’esmentat sobre i, posteriorment, en la sessió
de validació del mateix Sobre A es va comprovar que totes elles havien complert
formalment amb els requisits de solvència i capacitat exigits per contractar, continuant la
licitació amb les referides cinc empreses.
Quart.- A data 12 de maig 2021, es va procedir a l’obertura no pública de les proposicions
no avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics (criteris subjectes a
judici de valor) contingudes al sobre B, amb el resultat que consta a l’acta de dita data,
publicada al perfil del contractant de l’entitat.
A data 18 de juny de 2021 es va emetre pel Director Tècnic d’AMB Informació i Serveis,
S.A. informe tècnic de valoració de les propostes tècniques admeses, en el que es fa
constar la valoració dels respectius Sobres B presentats pels licitadors, d’acord amb els
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criteris de valoració establerts al Plec de Clàusules Particulars. L’esmentat informe consta
publicat al perfil del contractant de l’entitat.
Les puntuacions relatives a criteris no avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules
aritmètiques són les següents:

Punt.
Màx.

Institut
Cerdà

INTRA

MCrit

Sener

Sol.
Geogràfi

35

23

20,5

32,5

27,5

11

25

15

12,5

23,5

19

7,5

10

8

8

9,0

8,5

3,5

H.2.B.2. Metodologia

14

9

12

12

11

3,5

Puntuació total

49

32

32,5

44,5

38,5

14,5

Concepte
H.2.B.1. Equip de treball
Subapartat referent
a l’equip de treball
Subapartat referent
a l’experiència i
referencies

A data 21 de juny de 2021 es va procedir, en acte no públic, a la valoració de les propostes
avaluables mitjançant un judici de valor. Un cop analitzades les ofertes, així com l’informe
tècnic emès per part dels serveis tècnics d’AMB Informació i Serveis, S.A., la Mesa de
Contractació va considerar que les empreses INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ
PRIVADA; INGENIERIA DE TRAFICO, S.L.; MCRIT, S.L.; i SENER INGENIERIA Y
SISTEMAS S.A. havien assolit la puntuació mínima de 17 punts en l’apartat de valoració de
l’equip de treball i de 24 punts del total de criteris d’adjudicació quina avaluació depèn d’un
judici de valor, establerts per a aquest criteri, prosseguint-se doncs amb la licitació per totes
elles.
En canvi, es va observar que l’empresa SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES, SCCL no havia
assolit la puntuació mínima de 17 punts en l’apartat de valoració de l’equip de treball ni de
24 punts del total de criteris d’adjudicació quina avaluació depèn d’un judici de valor
requerits a l’apartat H.2.B. del quadre de característiques del contracte del Plec de
Clàusules Particulars, per la qual cosa, es va acordar l’exclusió de l’empresa SOLUCIONS
GEOGRÀFIQUES, SCCL, notificant-se dit acord d’exclusió mitjançant escrit de data 23 de
juny de 2021.
Cinquè.- A data 28 de juny de 2021, es va procedir a l’obertura pública de les ofertes
avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics contingudes als
respectius sobres C de les empreses que continuaven en la licitació, i en data 5 de juliol de
2021 es va procedir, en acte no públic, a la valoració de les ofertes avaluables mitjançant
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l’aplicació de fórmules o criteris automàtics, amb el resultat que consta a les actes de dites
dates publicades al perfil del contractant de l’entitat.
L’oferta econòmica obté la següent puntuació:
Empresa

Puntuació

INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA
INGENIERIA DE TRAFICO, S.L.
MCRIT, S.L.
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A.

44,85
46,76
51,00
38,58

Les puntuacions globals obtingudes per les empreses, sumant la puntuació obtinguda per
la valoració del contingut del sobre B amb l’obtinguda per la valoració del contingut del sobre
C, són les següents:
Empresa

Punts

INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA
INGENIERIA DE TRAFICO, S.L.
MCRIT, S.L.
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A.

76,85
79,26
95,50
77,08

Atès l’anterior, es proposa com a empresa adjudicatària l’empresa MCRIT, S.L.
Sisè.- Aquest Òrgan de Contractació, en data 15 de juliol de 2021, va emetre resolució per
la qual s’accepta la classificació i adjudicació proposada per la Mesa de Contractació del
procediment relatiu a la prestació dels serveis d’assistència tècnica a la Direcció d’AMB
Informació en l’àmbit de la Mobilitat i el Transport, amb núm. d’expedient CPS 17/2020.
En la mateixa resolució de data 15 de juliol de 2021, es va requerir la documentació
establerta al Plec de Clàusules Particulars a MCRIT, S.L., per ser l’empresa que ha formulat
la proposta amb millor relació qualitat-preu d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos
en el Plec de Clàusules Particulars.
Setè.- En temps i forma, l’empresa MCRIT, S.L. ha donat compliment al requeriment
efectuat.
Al respecte, cal dir que les característiques principals de la seva oferta es poden resumir en
els següents punts:
Per una banda, pel que respecta a l’oferta tècnica, l’empresa MCRIT, S.L. en general
presenta una proposta molt adient que s’ajusta a l’estructura i al contingut del què es
demanava al plec de prescripcions tècniques, aportant claredat i donant resposta de forma
separada als punts a valorar, específicament:
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•

•

Presenten un equip extens amb una alta especialització en cada una de les diferents
àrees, amb un bon enfocament multidisciplinari i coneixement molt alt de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona. Alta experiència internacional. S'inclou un equip tècnic
de suport i ampliació d´especialistes en àrees com: Modelització del Transport i
BigData; Processos Participatius; Disseny Gràfic i Comunicació; i Gestió i
Administració de Projectes. Es presenten, de forma molt detallada, quadres de
dedicacions tipus, en hores i percentatge, per cada membre de l'equip, segons els
tipus de tasca descrita en els plecs de contractació. Certifiquen una amplia relació
de projectes i serveis en els àmbits especificats en els plecs de contractació.
Proposta d’ús de metodologies AGILE sustentades en processos SCRUM per a
tasques no definides al 100%, i l’ús de processos de planificació SPRINTS quan
l’equip necessiti planificar i prioritzar multi-tasques. A més a més, presenten de
forma detallada metodologies tipus i exemples segons els diferents tipus de
peticions que es descriuen en els plecs de contractació.

Per altra banda: la pròpia oferta econòmica
Atenent als punts antecedents,

ACORDA
PRIMER.- ADJUDICAR a MCRIT, S.L. el procediment de contractació relatiu a la prestació
dels serveis d’assistència tècnica a la Direcció d’AMB Informació en l’àmbit de la Mobilitat i
el Transport amb núm. d’expedient CPS 17/2020, per un import de SEIXANTA MIL
QUARANTA-VUIT EUROS (60.048€) més DOTZE MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB
VUIT CÈNTIMS D’EURO (12.610,08€) al tipus d’IVA vigent, per un total de SETANTADOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS D’EURO
(72.658,08€) i un termini d’execució de 24 MESOS, amb possibilitat d’activar-ne dues
pròrrogues de 12 mesos cadascuna d’elles.
SEGON.- COMUNICAR a l’adjudicatari de que, transcorregut el termini dels quinze dies
hàbils des de la notificació de l’adjudicació, el contracte s’haurà de formalitzar en el termini
màxim de cinc (5) dies.
TERCER.- DISPOSAR la despesa de SETANTA-DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT
EUROS AMB VUIT CÈNTIMS D’EURO (72.658,08€) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària corresponent.
QUART.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i resta d’empreses
participants.
CINQUÈ.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de Contractant de la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
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Signat a Barcelona, a la data que consta a la signatura electrònica

El Conseller Delegat,
Joan Maria Bigas Serrallonga
“Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, podrà interposar-se potestativament, recurs
especial en matèria de contractació, en els termes establerts a l’article 44 i següents de la LCSP, en el termini
de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació del present òrgan, davant el Tribunal Català de
Contractació o als llocs establerts a l’article 16.4 de la LPAC;
Alternativament, podrà formular-se recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de la recepció d’aquesta notificació, segons l’establert
a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Tot l’anterior, sense perjudici de que es puguin exercitar altres recursos que es consideri oportú”.
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