CONTR/2019/359

DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA DE LA LICITACIÓ
INFORME DE NECESSITAT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
(Subministrament de cinc locomotores duals i els seus recanvis pel transport de mercaderies de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)

1.- Naturalesa i extensió de les necessitats
1.1 Naturalesa de les necessitats
Arran del Projecte Phoenix, que preveu reestructurar l’activitat minera al Bages, es fan necessàries la
utilització de fins a 5 locomotores per al trasllat previst de potassa des de Súria fins al Port de
Barcelona, així com el manteniment del servei Autometro de transport de vehicles des de la factoria
de SEAT a Martorell fins al Port de Barcelona.

1.2. Extensió de les necessitats
a) Valor estimat i pressupost de licitació
Valor estimat
El valor estimat global de la licitació ascendeix a 30.000.000,00 €, abans d’IVA.
En aquest valor no s’ha contemplat import per possibles pròrrogues del contracte ni import per
atendre supòsits específics de modificació contractual no previstos a la LCSP.
Pressupost de licitació
El pressupost de licitació global és el que es detalla a continuació:
Pressupost de licitació
IVA 21%
Total (IVA inclòs)

30.000.000,00 €
6.300.00,00 €
36.300.000,00 €

Pressupost desglossat (costos directes, indirectes i altres):
El desglossament del pressupost de licitació (costos directes, indirectes i altres), desglossat, és el
que es detalla a continuació:
-

Pressupost de licitació: 30.000.000,00€, abans d’IVA
Costos directes: 70% corresponent al preu dels materials, i matèries primeres
emprades per al subministrament (21.000.000,00€)
Costos indirectes: 30% corresponent al servei de fabricació i enginyeria
(9.000.000,00€)

b) Termini d’execució del contracte
Atenent a la naturalesa i característiques del subministrament que es pretén contractar en el marc
d’aquest procediment, s’estableix un termini d’execució de 30 mesos.
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2.- Idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-lo
Les locomotores que podrien realitzar aquest transport de potassa entre les poblacions de Súria fins
al Port de Barcelona, les locomotores sèrie 254, estan arribant al final de la seva vida útil, que
s’esdevindrà l’any 2022.
Amb la compra d’aquestes cinc locomotores, es renovarà el parc mòbil d’aquest tipus de material
rodant, i permetrà assolir els objectius per l’increment del transport de potassa des de Súria al Port de
Barcelona.
FGC en el seu document PLA D’ACTUACIÓ 2017 2021, recull la renovació del material rodant de
mercaderies (pàgina 52, punt 3 Programa d’actuació).

3.- Incorporació de condicions socials, mediambientals i d’innovació
S’incorporen com a criteris d’adjudicació.

4.- Justificació de l’elecció del procediment
Aquest contracte es licitarà mitjançant un procediment OBERT subjecte a regulació harmonitzada,
segons el descrit a l’article 21 i a l’article 156 i següents de la llei de contractes del sector públic de
9/2017.
5.- Criteris de solvència
En el marc del que disposa la LCSP i per tal d’assegurar els nivells de concurrència indicats en
l’apartat anterior, els criteris de solvència que seran d’aplicació en aquest procediment són els
següents:

5.1.- Criteris de solvència tècnica/professional
El licitador ha de ser constructor de locomotores duals de mercaderies pesades.
La solvència tècnica serà acreditada a través de la relació dels subministraments contractats en els
darrers 3 anys (d’igual o similar naturalesa de l’objecte del contracte), quin import anual acumulat
l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitja del contracte.
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació dels certificats de correcte execució o, a
manca d’aquests, per aquella documentació que, a criteri d’FGC, acrediti aquest compliment
(contractes, etc.).

Es disposarà d’un servei tècnic oficial capaç de prestar servei presencial en un màxim de 24 hores,
pel que fa al motor tèrmic de combustió interna.

5.2.- Criteris de solvència econòmica/financera
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera per a l‘execució del contracte, que
s’entendrà com l’adequada situació econòmica i financera de l’empresa amb la finalitat de garantir la
correcta execució del contracte.
La Mesa comprovarà la solvència del licitador en base als següents paràmetres:
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-

-

El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del capital
social.
El volum de facturació anual de l’empresa pel mateix objecte del contracte, no podrà ser
inferior en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual estimat
del present contracte. Aquest criteri s’aplicarà, en el seu cas, per a cadascun dels lots
concursats.
Els saldos dels proveïdors han d’acomplir amb allò determinat en la Llei de morositat
respecte al període de pagament

La solvència econòmica i financera de l’empresari es podrà acreditar pels mitjans assenyalats
següents:
Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals.
Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui. Els
empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran aportar, com a mitjà
alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del contracte, referit com a màxim
als tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de
l’empresari, en la mesura en que disposi de les referències de l’esmentat volum de negoci.

6.- Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació previstos per aquesta licitació es ponderen en:
- criteris automàtics: 100%

El desglossament dels criteris és el que es detalla a continuació:

1) Criteris avaluables de forma automàtica – Preu: fins a 40 punts

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitació.
El licitador que iguali el pressupost de licitació, obtindrà zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això és 40 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:

Millor oferta (més econòmica)
__________________________ x 40 = Puntuació oferta
Oferta
El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.
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2) Criteris tècnics objectius: fins a 60 punts
a. Oferta en concepte de reducció del termini d’execució: fins a 9 punts
Es donarà la màxima puntuació a la proposta de major reducció de termini, tenint en
compte que com a màxim es podran reduir en 6 mesos el termini d’execució. A la
resta, se les puntuarà de forma proporcional.
b. Oferta en concepte de criteris socialment responsables: fins a 3 punts
o

Compromís de contractar a persones en situació de risc d’exclusió social per cobrir,
en relació a l’execució del contracte:
Vacances: 1 punt
Baixes: 1 punt
Noves incorporacions: 1 punt

c. Criteris tècnics: fins a 48 punts
-

-

-

-

-

-

-

Possibilitat d’increment en el pes per eix mitjançant el sistema de llast segons
l’apartat 5.3 “Bastidor” del PPT: 1 punt per Tn fins a un màxim de 3 Tn
d’increment.
Increment de l’alçada mínima de la cabina: 1 punt a la proposta de més alçada,
resta de propostes segons la distribució proporcional.
Per independitzar, tant la calefacció com l’aire condicionat, del funcionament del
motor tèrmic: 1 punt.
Instal·lació d’un sistema d’extinció d’incendis en el compartiment motor que pugui
activar el maquinista de forma volitiva: A aquest criteri se li assigna una puntuació
de 2 punts ja que es valora no només la possibilitat de disposar-ne, sinó la
qualitat tècnica que aporta la instal·lació d’aquest sistema.
Incorporació d’un compressor d’aire redundant segons criteris definits a l’apartat
5.21.5 del PPT: A aquest criteri se li assigna una puntuació de 2 punts ja que es
valora no només la possibilitat de disposar-ne, sinó la qualitat tècnica que aporta
la incorporació d’un compressor.
Construcció dels dipòsits d’emmagatzematge d’aire en acer inoxidable o alumini:
1 punt.
Monitorització d’estabilitat del bogie mitjançant la implementació d’acceleròmetres
que reconeguin i supervisin el moviment de cada bogie, així com de situacions de
possible descarrilament imminent: A aquest criteri se li assigna una puntuació de
3 punts ja que es valora no només la possibilitat de disposar-ne, sinó la qualitat
tècnica que aporta aquesta monitorització atès minimitza les conseqüències
davant d’un possible descarrilament.
Monitorització de les caixes de greix en quant a vibració i temperatura indicant a
través del display de diagnosis qualsevol augment anormal d’aquests paràmetres,
amb un nivell de prealarma i un altra d’alarma: A aquest criteri se li assigna una
puntuació de 2 punts ja que es valora no només la possibilitat de disposar-ne,
sinó la qualitat tècnica que aporta aquesta monitorització.
Incorporar un sistema de monitorització de les vibracions del motor que permeti
fer un control a través de l’estudi de la seva evolució: A aquest criteri se li assigna
una puntuació de 2 punts ja que es valora no només la possibilitat de disposar-ne,
sinó la qualitat tècnica que aporta aquesta monitorització.
Increment de prestacions de tracció per reduir el temps de marxa respecte als
requeriments de l’apartat 5.23.1 del PPT: A la proposta que asseguri un major
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-

nombre de prestacions addicionals, se li assignarà la màxima puntuació (5 punts),
a la resta, se’ls puntuarà proporcionalment.
Utilització del tipus de pantògraf d’accionament elèctric dels que ja utilitza FGC en
altres sèries de material rodant: 1 punt.
Automatització del canvi de mode de tracció (elèctric a dièsel i viceversa) en
moviment: A aquest criteri se li assigna una puntuació de 5 punts, tenint en
compte l’alt valor de qualitat que aportarà, en el cas de ser ofertat, a l’execució
del contracte, tenint en compte que es valoren els següents aspectes:
•

Agilització en la conducció

•

Facilitat en la conducció

•

Innovació tecnològica

•

Fiabilitat del sistema proposat

•

-

-

-

-

-

Utilització d’un sistema adaptable a un model mediambientalment
sostenible
Increment de la disponibilitat per sobre de l’objectiu de l’apartat 12.2 del PPT: Es
donarà la màxima puntuació a la proposta que presenti el valor més gran de
disponibilitat individual, la resta de propostes segons la distribució proporcional. 3
punts
Disminució del temps per prestar servei presencial per part del serveis tècnics
oficials dels tecnòlegs , pel que fa als principals equips definits a l’apartat 8.2 del
PPT, amb un màxim de disminució de 20 hores: 2 punts a la proposta més alta,
la resta de propostes segons la distribució proporcional.
Lliurament addicional d’esquemes en el format natiu del software en el que s’ha
editat, segons el definit a l’apartat 8.1 del PPT: 1 punt.
Millora de les especificacions de formació definides a l’apartat 15 del PPT: Suport
documental a la formació amb vídeo màxim 2 punts a la proposta amb més
continguts de vídeo, resta de propostes segons la distribució proporcional.
Ampliació del termini de garantia fins a 6 punts: Es donarà la màxima puntuació a
la proposta que comporti una major ampliació (més mesos de garantia). A la
resta, se les puntuarà de forma proporcional.
Temps durant el període de garantia en que es realitzarà el manteniment
preventiu (en mesos). La proposta que presenti el període de manteniment
preventiu durant els dos anys obtindrà la màxima puntuació, això és, 6 punts. A la
resta de propostes se les puntuarà proporcionalment.

7.- Justificació insuficiència de mitjans
No és d’aplicació ja que es tracta d’un subministrament.

8.- Decisió de no dividir 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. La divisió en lots podria comportar el tractament dels diferents
elements que composen l’objecte de forma diferenciada i no integrada, afectant a l’objectiu i finalitat
del projecte, així com a la visió integradora i global que precisen els treballs descrits.
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9.- Aspectes pressupostaris
9.1. Àrea Pressupostària
308 – Material mòbil de mercaderies i material històric dièsel
9.2. Concepte pressupostari
Inversió

Signat
Jordi Oliva
Buenaventura DNI 46113276R
(AUT)
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