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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
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1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR I DESCRIPCIÓ DE
L’OBJECTE DEL CONTRACTE
A.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un
sistema d’ajuda a l’explotació i informació SAEi multiflota en un total de 27 operadors i
891 vehicles de que disposen. Aquest subministrament permetrà digitalitzar els
operadors de transport i que les seves explotacions disposin d’informació en temps real
al ciutadà per tal que puguin informar a les administracions i als diferents integradors
d’informació, sent aquest aspecte essencial actualment.
Així doncs, el sistema SAEi a implementar ha de tenir com a funcionalitats bàsiques
les que permetin obtenir la informació indicada. A més, el SAEi pot oferir altres
funcionalitats que permetin millorar el servei ofert pels operadors als viatgers o que
millorin la gestió interna dels operadors. En aquest sentit, el SAEi es planteja amb les
següents característiques bàsiques per tal d’oferir un sistema obert i configurable
segons la necessitat dels propis operadors o dels serveis que exploten:
•

Sistema modular: es consideren unes funcionalitats bàsiques que han de
tenir tots els vehicles equipats i les seves flotes, i unes altres que estiguin
disponibles per aquells vehicles on es consideri necessari. Així doncs,
depenent de les necessitats particulars de cada operador, línia o servei, es
podrà equipar un SAE bàsic o un avançat amb algunes o totes les
funcionalitats de què disposi el sistema

•

Integracions amb sistemes preexistents dels operadors:
o A nivell central amb altres sistemes dels operadors.
o A nivell embarcat amb la T-mobilitat i d’altres sistemes que pugui
disposar l’operador.
És important que el SAEi no sigui un element aïllat de la resta de sistemes
de què disposa l’operador sinó que esdevingui un sistema integrat amb la
resta.
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•

SAEi multiflota: amb un sistema central comú i un subministrament inicial a
tots els operadors que s’hi adhereixin, s’aconsegueix reduir
significativament els costos del sistema, tant pel sistema central únic com
per l’obtenció d’una economia d’escala a nivell de l’equipament embarcat.

•

Informació al viatger: el SAEi ha de ser una font d’informació per al viatger
del transport, de forma que aquest pugui tenir informació en temps real tant
abans com durant el viatge. Amb aquest objectiu, el SAEi esdevé una font
d’informació per als panells en parada o aplicacions d’estimació de temps
d’arribada, i igualment disposa de mòduls d’informació a bord del vehicle,
ja sigui visualment amb pantalles equipades al vehicle com sonores amb
sistemes de megafonia.

Tot i ser un SAEi únic per als diferents operadors, cada un tindrà les seves
característiques pròpies i específiques, tant a nivell de funcionalitats del SAEi com de
les integracions amb altres sistemes. Així, el SAEi serà adaptable a les necessitats
reals dels operadors.
B.- ANTECEDENTS
Des de l’ATM, s’identifica la necessitat estratègica de desenvolupar un nou SAE per a
oferir a tots aquells operadors de transport per carretera un altre SAE més actualitzat
que substitueixi i millori les prestacions del SAE multiflota de l’ATM, implantat a inicis
dels anys 2000.
Aquesta necessitat ve donada per diferents causes, entre elles: l’obsolescència dels
actuals equipaments i sistemes SAE, noves necessitats dels operadors en relació a
condicionants dels seus titulars i de competència de mercat, adequació a les noves
tecnologies de comunicacions i sistemes, i així mateix per qüestions d’eficiència
econòmica tant per a nous aprovisionaments com en altres tasques d’operació i
manteniment.
En aquest sentit, el SAE multiflota actual ha esdevingut un element essencial per als
operadors de transport públic, però també per a les administracions públiques i els
viatgers, als qui se’ls hi ha donat l’oportunitat de tenir una informació a l’instant de com
funciona el servei. Tot i això, no és menys cert que el pas del temps ha convertit el SAE
multiflota de l’ATM en un element poc flexible i poc posat al dia a nivell tecnològic al
presentar una sèrie de limitacions. Això ha fet que certes empreses que inicialment van
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confiar en el SAE de l’ATM l’hagin acabat substituint per un altre de propi, més simple
però alhora més operatiu i amb major capacitat d’informació a l’usuari. Per tot l’exposat,
i amb l’objectiu de seguir donant continuïtat al SAE de l’ATM, les limitacions detallades
s’han de superar. De manera paral·lela, els requeriments de necessitats d’informació
actualitzada en temps real tant d’usuaris com de les pròpies administracions, urgeixen
també la superació d’aquestes mancances esmentades.
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Entre les limitacions presents en el SAE actual destaquen:
•

L’obsolescència tecnològica.

•

Una creixent i molt significativa demanda d’informació per part de ciutadans,
administracions i sistemes.

•

L’aparició de noves necessitats de gestió a les empreses de transports.

SERMETRA, SL (en endavant SERMETRA) és una empresa constituïda al 2002, entre
l’ATM de Barcelona i BusMet Serveis, SL, que té com a objecte la gestió del
manteniment dels sistemes de la integració tarifària, dels sistemes d'ajut a l'explotació
d'aquest àmbit, i del lloguer de les infraestructures comunes requerides, així com dels
treballs que es deriven de l'evolució d'aquests sistemes d'aquelles empreses que
contractin els seus serveis. Amb l’afany d’avaluar el grau de satisfacció dels operadors
pel que fa al servei del SAE, es va realitzar l’any 2017 una auditoria de servei a tots els
operadors que reben aquest servei per part de l’empresa SERMETRA.
Aquesta auditoria va assenyalar que una de les línies prioritàries a abordar era la
reforma de l’actual SAE per donar una millor qualitat i servei al client final en l’àmbit de
la informació, avançant molt més en la interoperabilitat, fent que el SAE sigui
permeable i compatible amb els propis sistemes dels operadors, i adaptant aquelles
novetats que conformin un SAE més àgil, més simple, més funcional i més econòmic.
Ara bé, tot i les dificultats esmentades, el sistema actual continua donant servei i
continua essent una referència a l’entorn del sistema de transport públic metropolità,
aspecte important per a un sistema amb una elevada criticitat doncs dona servei les 24
hores/7dies per setmana. A més, l’aparició i la generalització d’ús de les noves
tecnologies ofereix un context afavoridor per al cavi de SAE multiflota.
Aquest procés de canvi s’ha de desenvolupar de manera paral·lela a l’evolució del
projecte de la T-mobilitat i, més concretament, del projecte de bus embarcat dins la Tmobilitat, i als canvis que es produeixen en el món tecnològic i en la transformació digital
que afectaran el transport, com ara el desenvolupament del 5G o les noves solucions
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de mobilitat. En aquest sentit, el procés de renovació de l’actual SAE es fa coincidint
amb l’inici de la implementació efectiva de la T-mobilitat, procés que exigirà més
informació i de millor qualitat provinent dels vehicles de transport terrestre col·lectiu,
informació, que, com ja s’ha esmentat, en bona part és generada pel propi SAE.

Autoritat del Transport Metropolità. Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona. N.I.F. P-5890049-I

C.- IDENTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS QUE ES PRETENEN COBRIR, ABAST I
NATURALESA DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA
IDONEÏTAT DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE PER A SATISFER LES
NECESSITATS IDENTIFICADES
Amb la contractació d’un nou SAEi, s’aconseguirà una millora tecnològica important i
un salt qualitatiu pel que fa a la informació disponible per a empreses, ciutadania i
administracions, permetent:
• Renovar el SAE als operadors que actualment en disposen.
•

Tecnificar a la resta d’operadors que actualment no disposen de cap
sistema

D’aquesta manera es pretén la digitalització de la gran majoria de les empreses de
transport de la regió, de tal forma que totes elles millorin els seus processos de negoci,
fet que comportarà una millora en la gestió de l’operació, la informació als viatgers i
l’obtenció de dades, aspectes fonamentals per a l’anàlisi que facilitarà la millora del
serveis.
Aquesta digitalització implica la disminució dels costos operatius per part dels
operadors, que amb el nou SAEi podran realitzar una gestió més eficient dels recursos
i una major informació del transport als viatgers, fet que afavorirà un menor ús del
vehicle privat.
El servei d’informació al viatger engloba tant la informació teòrica del servei ofert com
la informació a temps real de les previsions d’arribada, informació d’incidències en el
servei o inclús de l’ocupació dels vehicles. Aquest tipus d’informació ha esdevingut molt
important per als viatgers i s’espera que en el futur proper ho sigui encara més. Les
empreses operadores poden explotar aquesta informació de forma directa mitjançant
panells d’informació a parades, web o APPs, i també la poden posar a disposició
d’organismes o empreses que les puguin incorporar als seus sistemes.
Altrament, l’ATM de Barcelona està evolucionant el seu Sistema de Billetatge Integrat
en el marc del projecte denominat T-Mobilitat. Aquest projecte estableix un nou model
tecnològic que, posat a disposició d’un nou model tarifari, permetrà una millor i més
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eficient gestió del sistema tarifari integrat i una major utilització del transport públic.
Dins el projecte de la T-Mobilitat, es posarà en marxa un servei d’atenció a l’usuari i un
centre de gestió de la informació del transport (CGIT), que informarà a l’usuari sobre
l’estat del transport.
El CGIT requerirà disposar d’informació més enllà de la pròpia del sistema de venda i
validació de la T-Mobilitat. Gran part d’aquesta informació addicional i imprescindible
seran les dades que només es poden extreure d’un SAEi, com és la ubicació dels
vehicles en temps real, el servei que els vehicles tenen definit, possibles canvis durant
el servei o la previsió de temps d’arribada a les parades. Aquest fet implica que els
operadors de transport necessitin disposar d’un sistema SAEi i que les dades que
aquest sistema proporciona estiguin a disposició per a l’ATM de Barcelona.
Per tant, el sistema SAEi a implementar ha de tenir com a funcionalitats bàsiques les
que permetin obtenir la informació indicada. A més, un SAEi pot oferir d’altres
funcionalitats que permetin millorar el servei ofert pels operadors als viatgers o que
millorin la gestió interna dels operadors.
Es planteja el projecte a nivell global, incorporant:
• Subministrament dels sistemes centrals.
• Subministrament dels equips embarcats.
•
•

•
•

Definició del servei cloud per allotjar els sistemes centrals.
Instal·lació i posada en marxa: s’inclouen totes les feines necessàries, així
com la desinstal·lació dels equips que quedin en desús per la instal·lació
d’aquest SAEi (típicament el SAE anterior, en els operadors que en
disposin).
Garantia: dos anys de garantia.
Suport i assistència tècnica: durant tota la vigència del contracte derivat de
la pròpia implantació del sistema. Aquesta haurà d’incorporar un servei de
suport i assistència per resoldre dubtes i problemes en la operativa, així com
processos de formació per tal que els operadors puguin operar el sistema
de la forma més eficient possible.

D.- NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE
El present contracte es qualifica com a contracte mixt, atès que conté prestacions
pròpies d’un contracte de subministrament (el subministrament de sistemes centrals,
dels equips embarcats i de tot l’equipament necessari per al correcte funcionament del
SAEi), i d’un contracte de serveis (el suport i assistència tècnica derivats de la
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implantació del material subministrat durant tot el termini d’execució del contracte),
essent el subministrament la prestació principal del contracte. Aquestes prestacions es
troben directament vinculades entre sí i mantenen relacions de complementarietat que
exigeixen el seu tractament com a unitat funcional.

Autoritat del Transport Metropolità. Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona. N.I.F. P-5890049-I

2.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ ESCOLLIT
Considerant la naturalesa jurídica del contracte i el seu valor estimat, i d’acord amb
l’article 156 i següents de la LCSP, el procediment d’adjudicació del present contracte
és el procediment obert, com a procediment ordinari d’adjudicació, subjecte a regulació
harmonitzada.
La tramitació d’aquest expedient de contractació té caràcter ordinari.

3.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I ECONÒMICA
I FINANCERA I/O CLASSIFICACIÓ EXIGIDA
Els criteris de solvència econòmica i tècnica s'han determinat en base a allò establert
als art. 87, 89 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:
La solvència econòmica i financera que s’exigeix per a aquest contracte és la següent:
a) Disposar d’un volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de
major volum de negoci dels darrers tres anys disponibles, en relació amb
l’activitat objecte del contracte per un import mínim de 5.500.000,00 €.
L’acreditació d’aquest import s’ha de fer mitjançant els comptes anuals aprovats
i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita en aquest registre, i
en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el volum
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil
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Aquest volum de negoci es considera que pot garantir la capacitat per gestionar
l’execució del contracte, que té un valor estimat de 9.418.413,60 euros, i els
següents riscos en l’execució:
-
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-

El termini d’execució i finalització del projecte, previst pel desembre del
2023, és un element clau per determinar les condicions de finançament
del projecte. Atesa la magnitud de la licitació on cal equipar del SAE a
891 vehicles de 27 operadors és necessari que l’empresa adjudicatària
ha de tenir una elevada la capacitat i solvència.
L’actual situació general (post COVID-19) d’escassetat de materials per
a la fabricació d’equips electrònics i altres

La solvència tècnica que s’exigeix per a aquest contracte és la següent:
1) Experiències, en els darrers 5 anys, en contractes de subministraments i
instal·lació (per tant, inclou tant subministrament com servei) relacionats amb
sistemes d’ajuda a l’explotació i informació a l’usuari, per un import acumulat
superior a 1.500.000 euros en l’any de major execució. Es demana un període
de CINC (5) anys, superior als TRES (3) que marquen els articles 89 i 90 de la
LCSP amb l’objectiu de garantir un nivell adient de competència, tal i com preveu
la mateixa llei. A més, aquesta experiència es considera necessària atès que
l’execució del contracte comporta la realització d’un projecte d’aquestes
característiques en un termini d’execució ajustat.

2) Pel que fa l’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del
contracte, a més de la classificació exigida o solvència, s’han d’adscriure o
dedicar a l’execució del contracte els mitjans personals exigits a continuació amb
el caràcter d’obligació contractual essencial als efectes de l’article 211 de la
LCSP:
Equip tècnic format, com a mínim, per un nombre de components i amb
l’experiència i formació que a continuació es detallen (adjuntar els seus
currículums i titulació):
-

Tècnic proposat com a Cap de Projecte: Un enginyer superior o Màster en
Enginyeria Industrial, de Telecomunicacions, o equivalent, amb experiència
professional en la SAEs i sistemes d’informació a l’usuari del transport públic
de com a mínim 5 anys, acreditable en almenys 3 projectes.

-

Un enginyer especialista en Sistemes d’Ajuda a l’Explotació (SAE) i de
Sistemes d’Informació a l’Usuari: Enginyer Superior o Màster en Enginyeria
7
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Industrial, de Telecomunicacions, equivalent amb experiència professional
d’un mínim de 3 anys en SAEs i sistemes d’informació a l’usuari del transport
públic.
-

Un enginyer especialista en implantació i planificació de sistemes de gestió
tecnològica: Enginyer Superior o Màster en Enginyeria Industrial, de
Telecomunicacions o similar amb experiència professional mínima d’1 any en
projectes d’implantació i/o planificació de Sistemes de Gestió tecnològica del
transport públic.

-

Un enginyer especialista en Sistemes centrals: Enginyer superior o Màster
en Enginyeria informàtica o similar, amb formació específica en telemàtica,
amb una experiència professional mínima d’1 any en disseny i
desenvolupament d’aplicacions informàtiques centrals per a Sistemes
intel·ligents de transport (ITS).

Aquest compromís té caràcter d'obligació contractual essencial i el seu
incompliment podrà suposar la resolució del contracte d’acord amb l’article 211
de la LCSP.
La disposició d’aquest equip tècnic es considera necessària atès que el contracte
requereix del desenvolupament d’una solució de SAE tant embarcada i com de
sistemes centrals. Alhora es requereix la fabricació, instal·lació i posada en
marxa de l’equipament SAE en gairebé 900 vehicles en 27 operadors, en un
període limitat de temps, el que requereix disposar d’un equips d’enginyers i
tècnics per a la realització de totes les tasques en el termini requerit.
L’acreditació de l’experiència de l’equip tècnic ofert únicament l’ha d’aportar
l’empresa proposada com a adjudicatària, mitjançant els corresponents
currículums vitae i titulacions acadèmiques, i juntament amb una carta de
compromís de col·laborar amb el licitador en cas de resultar adjudicatari.
D’acord amb el PCAP d’aquest contracte és necessari incloure en el sobre A el
document de compromís d’adscripció de mitjans materials i personals exigits en
aquest apartat, mitjançant una declaració.
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte
del contracte, i per tant, ajustada als termes dels articles 87, 89 i 90 de la LCSP.
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4.- JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
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 més avantatjosa, d'acord amb
allò establert a l'article 145 de la LCSP, és necessari considerar una pluralitat de criteris
d'adjudicació en base a la millor realització qualitat-preu.
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Els criteris d’adjudicació per a aquesta licitació són els següents:
a) Criteris de qualitat (61 punts)
1)

CRITERIS DE QUALITAT AVALUABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE
FÓRMULES (21 PUNTS):
A. Reducció termini total d’execució del contracte (6 punts)
3 punt per cada mes de reducció de termini total d’execució del contracte,
fins a un màxim de 6 punts.
El termini total d’execució es preveu a l’apartat 6.3.1. del Plec de
Prescripcions Tècniques (en endavant PPT).
Justificació del criteri: Un menor termini d’execució del contracte permetrà
tenir tot el sistema operatiu i en funcionament amb més anticipació, fet que
comportarà beneficis per a l’obtenció de dades de temps real per part de
l’ATM i que aquesta pugui dotar d’aquesta informació i totes les avantatges
del SAEi als usuaris del servei. Altrament, els expedients finançats amb els
Fons REACT-EU estan subjectes a una limitació temporal que es fonamenta
en l’objectiu de garantir que els fons concedits s’executin en un termini més
o menys immediat de temps, als efectes de propiciar la ràpida recuperació
de l’economia, essent aquesta la finalitat dels citats fons
B. Millores (5 punts):
L’àmbit de les millores que es valoraran estan estipulades i descrites amb
detall a PPT.
Les empreses licitadores podran oferir millores no incloses en els
requeriments del present Plec, d’acord amb el conjunt de millores previstes
a continuació per cada un dels àmbits indicats.
Les millores es valoraran en cas que aportin valor afegit a l’objecte del
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contracte en cadascun dels àmbits especificats, de manera que l’aplicació de
les quals permeti aconseguir millors prestacions i/o major qualitat del SAEi
ofert, i en definitiva, una major satisfacció per a l’ATM i per als usuaris del
transport públic.
Les millores que es valoraran a la proposta són les indicades com MV al PTT
i s’han agrupat en subcriteris. Cada subcriteri agrupa varies millores que es
consideren part d’un conjunt. Es valorarà la totalitat del subcriteri, per la qual
cosa per poder obtenir la puntuació del mateix caldrà incorporar totes les
millores incloses en el subcriteri corresponent.
Els subcriteris són els següents:
b.1) Millores posicionament bus (1 punt)
Codi
RC-33-MV

Descripció criteri
Estimació de la posició d'un vehicle sense
dades

RE-109-MV Guiat fora de ruta
RC-59-MV
RC-60-MV
RC-61-MV
RC-62-MV
RC-65-MV
RC-92-MV
RE-53-MV

Missatges de regulació automàtics per a
vehicles, enviament, notificació, configuració i
informes
Canvi del punt de relleu
Avís de relleu

b.2) Comunicació central-bus (1 punt)
Codi
RC-114-MV
RC-120-MV
RC-129-MV
RC-124-MV
RC-132-MV
RC-127-MV
RE-61-MV
RC-148-MV
RC-157-MV
RE-81-MV

Descripció criteri
Enregistrament de trucades
Enviament i recepció de missatges de text i
d'àudio des d'una App
Enviament de missatges de text i d'àudio des
d'un sistema extern
Enviament de missatges d'àudio amb text
Sol·licitar trucades amb prioritat des del vehicle
Missatges de difusió
Fonies d'agent a passatge
Contingut multimèdia en panells interiors
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b.3) Control d’ocupació (1 punt)
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Codi
RC-100-MV
RC-104-MV
RC-105-MV
RC-106-MV
RC-101-MV
RC-102-MV
RC-103-MV

Descripció criteri
Predicció de l'ocupació d'un vehicle. Configuració,
registre i informes
Visualització en temps real de la predicció
d'ocupació d'un vehicle. Informació als usuaris i
qualitat de les prediccions

b.4) Alarmes tècniques (1 punt)
Codi
RC-161-MV
RC-165-MV
RC-166-MV
RC-172-MV
RC-174-MV
RC-185-MV
RC-186-MV
RC-187-MV
RC-188-MV
RE-102-MV

Descripció criteri
Intents d'accés no permesos
Supervisió de sistemes centrals i seguiment
d'alarmes d'equips informàtics centrals
Supervisió de Sistemes Embarcats i
Seguiment avançat d'alarmes de Sistemes
Embarcats

Obtenció de dades i alarmes dels vehicles,
registre i informes

b.5) Millores Hardware (1 punt)
Codi
RE-100-MV
RE-103-MV
RE-20-MV
RE-21-MV
RE-22-MV
RE-23-MV
RE-45-MV

Descripció criteri
Forçat d'alimentació
Connexió al bus CAN

Antenes externes GPS, Wifi i com

Funció Dead Reckoning

Justificació del criteri: Aquest criteri permet valorar funcionalitats no
essencials, que es consideren millores sobre els requeriments mínims atès
que es considera que aporten un benefici operatiu del sistema i en
conseqüència, per l’ATM, els operadors i finalment l’usuari del transport
públic.
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C. Ampliació termini de garantia (4 punts)
El licitador podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia
del subministrament respecte el termini de garantia que s’especifica en el
PPT.
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Les unitats en què el licitador haurà d’especificar l’ampliació de termini de
garantia seran el número de mesos addicionals i fins a un màxim que suposi
doblar el termini de garantia especificat al PPT.
Fórmula de càlcul de la puntuació:

P𝑖 = [

𝐴𝐺𝑖
]
𝐴𝐺𝑚𝑎𝑥

× 𝑃𝑚𝑎𝑥

essent:
Pi: Puntuació de l’oferta.
AGi: Mesos d’ampliació de termini de garantia respecte de l’especificat al
PPT.
AGmax: Nombre màxim de mesos d’ampliació d’entre totes les ofertes
valorades.
Pmax: Puntuació màxima (4).
Justificació del criteri: El plec preveu un termini
L’increment del termini de garantia per part de
comportarà el manteniment en el temps d’un millor
subministrat, fet que repercutirà en la qualitat de la
d’informació al passatger.

de garantia mínim.
l’empresa licitadora
rendiment del SAEi
prestació del servei

D. Inclusió del manteniment primer nivell en el període de garantia (4
punts)
El licitador podrà presentar una proposta que inclogui les actuacions de 1er
nivell o intervenció in-situ, per tal de complementar el servei de reparació
durant el període de garantia que s’especifica en el PPT.
4 punts si el licitador inclou el 1er nivell durant tota la durada del contracte i
el període de garantia. En cas contrari obtindrà 0 punts.
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Justificació del criteri: La inclusió del primer nivell per part de l’empresa
licitadora és pràctica habitual en el sector i repercuteix en una millora directa
en la qualitat del subministrament que acaba repercutint en la qualitat de la
prestació del servei d’informació al passatger.
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E. Qualitat social basada en les condicions laborals dels treballadors (2
punts)
Disposició de personal adscrit a l’execució del contracte amb contracte
laboral indefinit.
Forma de càlcul de la puntuació:

P𝑖 =

%𝑖
× 𝑃𝑚𝑎𝑥
%𝑚𝑎𝑥

essent:
Pi: Puntuació de l’oferta que es puntua.
%i: Percentatge de personal amb contracte laboral indefinit adscrit a
l’execució del contracte de l’oferta que es puntua.
%max: Percentatge més elevat de personal amb contracte laboral indefinit
d’entre totes les ofertes valorades.
Pmax: Puntuació màxima del criteri (2 punts).
En el cas de produir-se noves contractacions, baixes o substitucions, s’haurà
de mantenir el % ofertat durant tot el servei.
Justificació del criteri: La millora de condicions laborals del personal que
executa directament el contracte, respon a l’objectiu social d’unes condicions
de treball dignes i és un indicador de la qualitat de la prestació, doncs el
treball serà més satisfactori i per tant els resultats millors
2) CRITERIS DE QUALITAT SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (40 PUNTS):
Es valorarà la proposició tècnica en relació amb els criteris sotmesos a judici de
valor d’acord amb els valors numèrics establerts en aquest apartat per a cada
criteri i subcriteri.
Les empreses licitadores redactaran una memòria tècnica descrivint l’abast de
la prestació del subministrament i del servei com a resposta a les especificacions
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i funcionalitats definides en el PPT. Aquesta memòria tindrà l’estructura i
característiques indicades en l’annex 1 del Plec de Clàusules Administratives.
L’extensió màxima de la proposta serà de 60 pàgines a una cara amb interlineat
simple i lletra Arial 11, inclosa la portada i l'índex. Les pàgines que excedeixin de
l’extensió màxima no seran tingudes en consideració a l’hora de valorar la
proposta tècnica. S’hauran d’incorporar com annexes a la proposta tècnica tota
aquella informació que la complementi però que no suposi pròpiament un criteri
d’adjudicació. Així mateix s’incorporaran com annexes els currículums vitae
anonimitzats i les imatges que acompanyin a la proposta.
D’acord amb la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya, sobre l’aplicació de fórmules de valoració i
puntuació de les propostes econòmica i tècnica, s’aplicarà als criteris sotmesos
a judicis de valor, en primer lloc, una valoració per classificar les proposicions
tècniques, per posteriorment puntuar-les segons la fórmula següent:

𝑃𝑜𝑝 = 𝑃 ×

𝑉𝑇𝑜𝑝
𝑉𝑇𝑚𝑣

On:
Pop = Puntuació de l’oferta a puntuar
P = Puntuació del criteri
VTop = Valoració tècnica de l’oferta que es puntua
VTmv = Valoració Tècnica de l’oferta millor valorada
Aquesta fórmula s’aplicarà a cadascun dels criteris per separat per obtenir
després la puntuació total dels criteris sotmesos a judicis de valor.
En cada criteri s’estableix un llindar de valoració mínim del 75% dels punts del
criteri per a l’aplicació de la fórmula.
Si en el procés de valoració d’un criteri la valoració de totes les ofertes és inferior
a aquest llindar de valoració mínim, la puntuació del criteri per a cadascuna de
les ofertes serà l’obtinguda en la valoració, sense aplicació de la fórmula.
A continuació es desglossen els criteris i subcriteris considerats, així com el seu
barem de valoració:
A. Pla d’implantació (puntuació màxima 12 punts):
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Els licitadors presentaran el seu pla d’implantació, detallant la metodologia
proposada per a desenvolupar el projecte i així assolir els objectius, indicant com
a mínim:
- fases de projecte,
- tasques que portarà a terme en cada una de les fases, i dependència entre
elles,
- sistemàtica de treball que aplicarà,
- els sistemes de control intern i de mitigació del risc,
- detecció i seguiment d’incidències,
Es valoraran les propostes presentades d’acord amb el següent l’anàlisi:
- Abast i eficàcia de les tasques (les tasques han de cobrir els diferents
objectius del plec), amb especial aquelles metodologies de tipus Agile.
- Concreció de la sistemàtica de treball que permetrà conèixer si la implantació
es podrà assolir amb èxit (la sistemàtica és la seqüència d’accions i/o
decisions en cada tasca per portar-la a terme).
- Concreció de les fites parcials del projecte així com estimacions temporals
de cada una d’elles per una correcta implementació del projecte.
- Capacitat d’execució del pla d’implantació proposat en relació a l’oferta
Objectiva, detallada a l’Annex 1. Oferta Objectiva del PPT i dels terminis de
les seves diferents fases (sense especificar el termini final d’execució del
projecte).
És necessari desenvolupar allò descrit als següents apartats del PPT (i els seus
subapartats):
1) 6.3.1 Calendari i terminis d’execució dels treballs.......................4 punts
2) 6.3.2 Instal·lacions.......................................................................4 punts
3) 6.4 Formació i gestió del canvi.....................................................4 punts
Sistemàtica de valoració:

Concepte

Sistemàtica
Sistemàtica
correcta amb poca
correcta i concreta
concreció

Pla eficient i ben
4
sustentat
Pla incomplet o amb
2
punts febles
Pla insuficient
1
No aporta o amb informació no rellevant

2,5
1,25
0,5
0
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Important: en aquest apartat no incloure informació relativa a la reducció
del termini d’execució que serà valorat en el sobre C com a criteri objectiu
avaluable mitjançant fórmules.
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Justificació del criteri: Aquest criteri permet valorar les tasques d’implantació del
sistema així com el procediment establert per tal d’aconseguir una correcta
implantació, distribució entre els operadors i fases d’instal·lació i posada en
marxa, criteri necessari per poder tenir garantia suficient de que es podrà complir
el projecte amb els termes previstos dins el termini establert.
B. Arquitectura i infraestructura del sistema (puntuació màxima 9 punts):
Els licitadors presentaran el disseny de l’arquitectura, la infraestructura i el
programari per al sistema, detallant com a mínim els aspectes que comportin
l’eficiència a nivell central i d’operador així com l’escalabilitat tècnica i funcional.
Els licitadors hauran d’exposar en la seva oferta les característiques relatives als
següents aspectes:
- Arquitectura orientada a serveis
- Modularitat i escalabilitat
- Interoperabilitat i garantia d’integració amb sistemes externs
És necessari desenvolupar allò descrit als següents apartats del PPT:
1) 4.3 Arquitectura del sistema ....................................................3 punts
Es valorarà aquest subcriteri d’acord amb els següents paràmetres:
- Arquitectura amb microserveis, usant Docker i gestionat amb
Kubernetes(puntuació màxima 3 punts)
- Arquitectura orientada a serveis: (puntuació màxima 1,5 punts)
2) 4.3.1 Integració amb altres sistemes (i els seus subapartats)...... 3 punts
Es valorarà aquest subcriteri d’acord amb els següents paràmetres:
- Integració complerta i amb interfícies d’integració eficients i obertes, i
utilitzant estàndards disponibles al mercat (puntuació màxima 3 punts)
- Interfícies d’integració propietàries i/o no normalitzades (en cas que
poguessin ser-ho) (puntuació màxima 1 punt)
3) 4.4.2 Tecnologies de programari.................................................3 punts
Es valorarà aquest subcriteri d’acord amb els següents paràmetres:
- Percentatge de modularitat i escalabilitat millorat respecte el
requeriment del plec, i concreció del programari del mateix, amb
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compromís de certificació de qualitat de software (puntuació màxima 3
punts)
- Percentatge de modularitat i escalabilitat millorat respecte el
requeriment del plec, i concreció del programari del mateix, sense
compromís de certificació de qualitat de software (puntuació màxima 1,5
punts)
Justificació del criteri: Aquest criteri permetrà conèixer el disseny del sistema
troncal de la plataforma SAEi multioperador, i valorar la seva escalabilitat
vertical i horitzontal a futur. Això permetrà conèixer quin sistema tindrà més
capacitat d’adaptació a futur davant canvis i per tant el que pot tenir una vida
útil superior.
C. Equip de treball (puntuació màxima 8 punts):
Els licitadors presentaran la proposta d’equip de treball adscrit a l’execució del
contracte per tal assolir els requeriments i terminis d’execució del projecte,
detallant:
- organigrames dels diferents àmbits amb detall de l’equip de treball,
- formació i experiència de l’equip de treball,
- dedicació de l’equip de treball al projecte,
Es valoraran les propostes presentades amb el detall de:
- els integrants, els rols i la disponibilitat al projecte en relació al pla
d’implantació proposat, en els diferents àmbits d’organigrama: equip de
gestió i desenvolupament, equips instal·ladors i equips de formació.
És necessari desenvolupar allò descrit als següents apartats del PPT:
1) 6.3.4 Equip de Treball ..............................................................8 punts
Sistemàtica de valoració:
Puntuació
Nivell d’experiència i
formació adients en tots
els rols
Nivell d’experiència i
formació adients però
amb mancances en
alguns dels rols
Nivell d’experiència i
formació insuficient

Equip correctament
dimensionat per a les
tasques i terminis
definits

Equip no suficientment
dimensionat per a les
tasques i terminis definits

8

3

4

1,5

1

0,25
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No aporta o amb informació no rellevant

0

Justificació del criteri: Aquest criteri permet valorar que es disposarà de les
persones idònies, amb una formació adient i amb disponibilitat adequada al
projecte.
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D. Pla de migració (puntuació màxima 7 punts):
Els licitadors presentaran, la metodologia proposada per a desenvolupar la
migració i així assolir els objectius, detallant:
- identificació de tasques i dependències,
- sistemàtica de treball que aplicarà,
- els sistemes de control intern i de garantia de continuïtat,
- procediment de detecció i mitigació d’incidències,
Es valoraran les propostes presentades amb l’anàlisi de:
- l’abast i eficàcia de les tasques (les tasques han de cobrir els diferents
objectius del servei).
- la concreció de la sistemàtica de treball (la sistemàtica és la seqüència
d’accions i/o decisions en cada tasca per portar-la a terme) que permeti una
correcta migració
Es valorarà segons el següent apartat:
1) 6.3.3 Estratègia i pla de migració .................................................7 punts
Sistemàtica de valoració:
Concepte

Sistemàtica
Sistemàtica
correcta amb poca
correcta i concreta
concreció

Pla eficient i ben
7
sustentat
Pla incomplet o amb
3,5
punts febles
Pla insuficient
1,75
No aporta o amb informació no rellevant

4
2
1
0

Justificació del criteri: Aquest criteri permet valorar les tasques de migració del
sistema així com el procediment establert per tal d’aconseguir una transició al
nou sistema sense discontinuïtats, amb especial rellevància en quant als
sistemes d’informació en temps real, ja que tenir un pla de migració concret, amb
les tasques identificades i dimensionades reduirà els possibles problemes que
puguin esdevenir.
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E. Metodologia d’execució de la garantia (puntuació màxima 4 punts):
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Els licitadors presentaran la metodologia que es proposa per a prestar la garantia
del subministrament i així assolir els requeriments de disponibilitat del sistema,
detallant:
- identificació de tasques que portarà a terme,
- sistemàtica de treball que aplicarà,
- disponibilitat d’estoc
Es valoraran les propostes presentades amb l’anàlisi de:
- l’abast i eficàcia de les tasques (les tasques han de cobrir els diferents
objectius).
- la concreció de la sistemàtica de treball (la sistemàtica és la seqüència
d’accions i/o decisions en cada tasca per portar-la a terme).
Es valorarà segons el següent apartat:
1) 6.6. Garantia
Sistemàtica de valoració:

Concepte

Sistemàtica correcta i
concreta

Metodologia eficient i ben
4
sustentada
Metodologia eficient però
incompleta o amb punts
2
febles
Metodologia insuficient
1
No aporta o amb informació no rellevant

Sistemàtica correcta
amb poca concreció
2,5
1,5
0,5
0

Justificació del criteri: Aquest criteri permet valorar activitats la prestació de la
garantia del sistema per a assolir els objectius de fiabilitat i disponibilitat, així com
una previsió dels recursos necessaris.
Nota: No incloure informació relativa als criteris avaluables de forma objectiva:
- Ampliació termini de garantia
- Inclusió manteniment 1er nivell
- Informació relativa a la reducció del termini d’execució
b) CRITERI ECONÒMIC (39 PUNTS):
Oferta econòmica (39 punts):
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En aquesta licitació la determinació del preu és fa per una combinació a preu fet i
preus unitaris.
- Oferta econòmica de les partides a valorar amb preus a tant alçat (puntuació
màxima 11 punts):
PUNTUACIÓ
PER CADA ÍTEM
7
4

Concepte
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Enginyeria - SW
Implantació

En aquest apartat es valorarà la proposta econòmica dels treballs a
realitzar, amb preus a tant alçat, segons valor per a cada concepte a tant
alçat de la taula OFERTA ECONÒMICA de l’annex 3 del PCA “Model
d’oferta amb criteris de valoració automàtica”.
Per a l’assignació de punts s’utilitzarà la fórmula:

𝑷𝒗 = [𝟏 − (

𝑶𝒗 − 𝑶𝒎
𝟏
) × ( )] × 𝑷
𝑰𝑳
𝑽𝑷

essent:
Pv: Puntuació de l’oferta a valorar
P: Punts criteri oferta econòmica (7 o 4 punts, segons el concepte a valorar)
Om: Oferta millor
Ov: Oferta a valorar.
IL: Import de Licitació
VP: Valor de ponderació (1,07 i 1,04, segons el concepte a valorar donat
que el pes específic de l’oferta econòmica és de 7 i 11 punts,
respectivament, sobre 100)
La fórmula s’ajusta al que estableix la Directriu 1/2020 de la Direcció
General de Contractació Pública d’aplicació de fórmules de valoració i
puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.
-

Oferta econòmica de les partides a valorar amb preus unitaris (puntuació
màxima 28 punts):
a) Preus unitaris equips embarcats
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Concepte
Equip Embarcat Bàsic
Equip Embarcat Avançat
Pantalla TFT interior
Locucions i fonies a passatge
Sensor de control de l'ocupació (per
porta)
Sistema de videovigilància
Puntuació total Equips Embarcats:

PUNTUACIÓ
PER CADA
ÍTEM
6
6
4
3
3
2
24

b) Preus unitaris instal·lació:

Concepte
Instal·lació SAE Bàsic
Instal·lació SAE Avançat
Instal·lació pantalla TFT interior
Instal·lació locucions i fonies a
passatge
Sensor de control de l'ocupació (per
porta)
Instal·lació videovigilància
Traspàs
Puntuació total Material i instal·lació:

PUNTUACIÓ
PER CADA
ÍTEM
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4

Oferta econòmica dels treballs a realitzar amb preus unitaris.
En aquest apartat es valorarà la proposta econòmica per cadascun dels
subministraments a realitzar (preus unitaris) ofert per a cadascun dels
conceptes especificat a les taules B) Equips embarcats i C) Material i
Instal·lació del full de càlcul que s’annexa al “Model d’oferta amb criteris de
valoració automàtica” (annex 3 PCA).
El preu unitari ofert, per a cadascun dels subministraments amb preus unitaris,
no podà ser superior al preu màxim unitari de referència. No s’admetran
ofertes que no compleixin aquest requisit.
La puntuació de l’oferta de cada ítem de les partides d’Equips Embarcats i
Instal·lació, per cadascun dels licitadors es calcularà segons la següent
fórmula:
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Punts = Nn x POfertamín
POferta
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essent:
Punts: És la puntuació obtinguda en la valoració econòmica del preu unitari
ofert.
Nn: És la puntuació màxima possible en la valoració del preu unitari ofert
POfertamín És el mínim preu unitari ofert entre les ofertes de tots els
licitadors.
POferta És el preu unitari ofert de la proposta que s’està avaluant.
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.
En el cas dels preus unitaris no resulta adient aplicar la fórmula que estableix
la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública d’aplicació
de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.
Per últim, les puntuacions obtingudes per cada licitador a cadascuna de les
partides d’acord amb les fórmules anteriors es sumaran per tal d’obtenir la
puntuació total de l’oferta econòmica del licitador.
Condicions a complir per part dels licitadors:
• Cap import pot ser igual a zero. No s’admetran ofertes amb algun
tipus de ítem que incorpori valor zero (0,00).
• El preu ofert no pot superar el preu màxim de licitació. No
s’admetran ofertes que no compleixin aquest requisit.
• Tots els imports hauran d’estar expressats en euros (€) sense IVA,
amb 2 xifres decimals.
Justificació del criteri: El preu és l’element que defineix el cost del projecte, i per tant un
dels components bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu raó per la qual és
el criteri d’adjudicació que per si mateix té un major pes en la seva valoració amb un
total de 39 punts.
5.- JUSTIFICACIÓ DE LES 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.
Les condicions especials d’execució són les següents:
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a) L’adjudicatari assumirà l’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte
les condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent
en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les
millores que pugui establir.
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b) 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.
Aquesta condició d’execució respon a la necessitat de fomentar la paritat de
gènere i la no discriminació i és adequada a l’objecte d’aquest contracte atès que
proporcionarà estabilitat als treballadors al no haver de viure discriminacions i
possibles conflictes relacionats en el seu àmbit de treball.
c) Així mateix, l'empresa contractista no utilitzarà llenguatge sexista en cap
documentació escrita ni visual relacionada amb el contracte.
d) L'empresa contractista, en l'elaboració i prestació de l'objecte del contracte, ha
d'incorporar un pla de gestió de residus específic que s’aplicarà en l’execució del
contracte en aquells casos en què apliqui.
Aquesta condició d’execució respon a la necessitat de realitzar una gestió dels
residus específic generats en el desenvolupament d’aquest projecte, quan
apliqui.
En els casos que apliqui, l'adjudicatari estarà obligat, a realitzar i fer arribar a
l'ATM de Barcelona un pla de gestió de residus específic i tots els informes
justificatius que siguin necessaris.
e) Sempre que sigui possible, l’empresa contractista haurà de fer una elecció de
materials adequats per al medi ambient, evitant els que no ho siguin. En tot cas,
haurà de fer ús d’equips que suposin una eficiència energètica (reduir el cost
energètic i la petjada de carboni col·lectiu).
Aquesta condició d’execució respon a la necessitat de utilitzar els materials més
respectuosos possibles amb el medi ambient en el moment de la seva elecció.
Al llarg del Projecte, l'adjudicatari estarà obligat, en els casos que apliqui, a
realitzar i fer arribar a l'ATM de Barcelona tots els informes justificatius que siguin
necessaris amb relació a l'elecció i els materials més adequats per al medi
ambient.
f)

En relació amb l’adscripció de mitjans personals que figuren a l’apartat G.3 del
quadre de característiques, els possibles canvis o modificacions en la
composició de l’equip hauran de ser comunicats per escrit a l’òrgan de
contractació amb la deguda antelació i acceptats per aquesta. En aquest supòsit
l’adjudicatari haurà de proposar una/es persona/es amb la formació i experiència
mínimes requerides en la present licitació.
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g) L’empresa adjudicatària ha de vetllar perquè en l’execució del contracte tots els
productes que s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixen amb les normes
internacionals aprovades per l’Organització Internacional del Treball, les quals
tenen per objecte promoure drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball
decent i millorar la protecció social.

Autoritat del Transport Metropolità. Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona. N.I.F. P-5890049-I

Condicions especials d’execució de caràcter essencial:
-

L’empresa adjudicatària resta obligada a atendre el que estableix la clàusula
ètica prevista a l’apartat trenta-tresena d’aquest plec.

-

Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la
implantació dels tràmits procedimentals emprats per l’empresa contractista en
l’execució del contracte hauran de realitzar-se tenint en compte els criteris
d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom.

-

El sotmetiment per part del contractista a la normativa nacional i de la UE en
matèria de protecció de dades, la qual té a més el caràcter d’obligació contractual
essencial de conformitat amb el disposat a la lletra f) de l’apartat 1 de l’article
211 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 i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Totes les condicions especials d’execució que s’incorporen responen als requeriments
que estableix l’article 202 de la LCSP, es troben d’una manera o altre vinculades a
l’objecte del contracte, ja sigui directament, com les relacionades amb la contractació
pública, o la de caràcter mediambiental que també s’incorpora, o be de manera més
transversal com la inclusió de la perspectiva de gènere.
D’altra banda l’interès i la protecció de la transparència i integritat dels procediments de
la contractació, com a principi rector es troben també reforçades amb les condicions
relacionades amb el codi ètic, que vincula tant a gestors públics com a licitadors.

6.- JUSTIFICACIÓ DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I DESGLOSSAMENT
DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Pressupost base de licitació
Pressupost
licitació

base

de

7.848.678,00 €

IVA (21%)

1.648.222,38 €

TOTAL (IVA INCLÒS)

9.496.900,38 €
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Valor estimat del contracte (VEC)
Pressupost base de
licitació (IVA exclòs)

7.848.678,00 €

Modificacions

1.569.735,60 €

TOTAL (IVA EXCLÒS)

9.418.413,60 €
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a) Valor estimat del contracte:
El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 101 de
la LCSP, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i altres condicions
que se’n deriven, preveu una modificació de fins el vint per cent (20%) del valor
del contracte en cas que en complir-se les circumstàncies detallades a l’apartat N
del present quadre de característiques.
Conseqüentment, el valor estimat del contracte, incloent l’import de la modificació
pel seu import màxim (20%), és de 9.418.413,60 € (nou milions quatre-cents divuit
mil quatre-cents tretze euros amb seixanta cèntims) IVA exclòs, d’acord amb el
següent desglossament.
Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació

7.848.678,00 €

Possibles modificacions (20%)

1.569.735,60 €

Total

9.418.413,60 €

Es podrà modificar el contracte quan existeixin més necessitats de material i/o
ajustos i evolucions de funcionalitats, fets que es poden produir en les següents
circumstàncies:
- Adquisició nous vehicles per part d’alguna empresa operadora ja existent.
- Adquisició mòduls en vehicles ja existents.
- Incorporació d’una nova empresa operadora, amb la inclusió de la nova
flota i els seus vehicles associats.
- Necessitat de noves integracions a nivell de flota en empreses
operadores que no en disposaven.
- Evolució tecnològica d’algunes en les funcionalitats del SAEi
Les modificacions del contracte anteriors no podran suposar l’establiment de
nous preus unitaris no previstos en el contracte.
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b) Pressupost base de licitació
D’acord amb el preveu la LCSP, s’ha elaborat un pressupost base de licitació adequat
a preus de mercat. Tots els imports inclouen els costos directes i indirectes propis dels
subministraments i serveis a realitzar.
Per a determinar el pressupost base de licitació s’ha tingut en compte:
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b.1 Pel que fa als sistemes embarcats:
S’ha tingut en compte els preus de referència de mercat en altres licitacions d’equips
SAEs i s’ha valorat la situació sorgida al 2020 (COVID-19) de l’escassetat de materials
per a la fabricació d’equips electrònics i altres, així com l’augment de costos que està
provocant en alguns sectors. El subministraments dels equips inclou el transport,
muntatge, cablejat, instal·lació, connexionat, accessoris, complements, alimentadors
externs així com la configuració i posada en servei, etiquetat, certificacions i proves.
• Equips embarcats, equips per les taules de proves, equips d’estoc , suports
i altres materials necessaris.
• Enginyeria de disseny de HW, incloent homologacions i proves.
• Instal·lació in-situ dels equips en vehicles i desinstal·lació dels equips
preexistents que queden reemplaçats per aquests.
• Queden inclosos tots els mitjans auxiliars necessaris, petit material així com
tots aquells elements i operacions que, malgrat no haver-se citat
específicament, siguin considerats necessaris per al correcte funcionament
dels sistemes objecte del contracte. Per tant, es consideren que estan
inclosos com part proporcional en els preus que corresponguin
• Els preus unitaris inclouen tant els costos directes com els costos indirectes
(5% dels costos directes) i el benefici industrial (6% dels costos directes).
Equips Embarcats
Equip Embarcat Bàsic *
Equip Embarcat Avançat **
Pantalla TFT interior
Locucions i fonies a passatge
Sensor de control de l'ocupació (per porta)
Sistema de videovigilància

Preu unitari Nº unitats Import total
2.200,00 €
17
37.400,00 €
3.300,00 €
899 2.966.700,00 €
670,00 €
866
580.220,00 €
230,00 €
866
199.180,00 €
840,00 €
915
768.600,00 €
780,00 €
79
61.620,00 €
4.613.720,00 €

* Inclou tots els requisits i funcionalitats especificades en els plecs, sense haver de permetre la
connexió dels mòduls addicionals (tot i que podrà fer-ho).
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** Inclou tots els requisits i funcionalitats especificades en els plecs, i permet la connexió de tots
els mòduls addicionals indicats en els plecs.
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El nombre d’unitats s’adequa a les dades dels vehicles informada per als operadors i
reflectida en el plec tècnic a l’Annex 1. Oferta Objectiva, més un 1% per als Equips
Embarcats Avançats.

Material i instal·lació
Instal·lació SAE Bàsic
Instal·lació SAE Avançat
Pantalla TFT interior ***
Instal·lació locucions i fonies a passatge ***
Sensor de control de l'ocupació (per porta) ***
Instal·lació videovigilància ***
Traspàs

Preu unitari Nº unitats Import total
950,00 €
17
16.150,00 €
1.212,00 €
899 1.089.588,00 €
240,00 €
866
207.840,00 €
60,00 €
866
51.960,00 €
100,00 €
915
91.500,00 €
220,00 €
79
17.380,00 €
1.612,00 €
45
72.540,00 €
1.546.958,00 €

*** Instal·lació feta alhora que la Instal·lació SAE
Les empreses licitadores hauran d’indicar a la seva oferta el preu unitari dels béns a
subministrar i els serveis a prestar.
Els preus unitaris definits són el preu màxim de despesa que es destinarà a satisfer
aquest tipus de subministrament i serveis com a part de l’objecte d’aquest contracte. El
nombre d’unitats fixades per a cada unitat de subministrament, es podrà exhaurir o no
en funció de les necessitats reals, sense que es garanteixi cap volum mínim ni màxim
de despesa.
b.2 Pel que fa a l’Equip de treball i necessitats estimades
1.

Costos laborals: Equip de Treball

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" i del document elaborat
per l'Àrea de Mobilitat "Estudi comparatiu taula de salaris de diferents perfils
professionals" amb l'objecte d'ajustar-se el màxim als preus de mercat. Aquest
conveni és la referència de mercat en el moment de l'elaboració d'aquesta licitació.
En relació a la desagregació per gènere no ha estat possible fer-la atès la inexistència
de diferències en el conveni així com pel desconeixement del gènere del personal
que s’adscriuran a l’execució del contracte.
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En la taula a continuació s'identifiquen el perfil de treball que es consideren
necessaris segons els treballs a realitzar. Es detalla també el tipus horari màxim a
aplicar, segons dades de mercat, estimats aplicant 1.792 hores anuals de dedicació
completa, d’acord amb la jornada indicada a la "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".
Segons el rol de cada membre de l'equip s'han establert les necessitats de la seva
aportació segons les tasques a desenvolupar, amb un percentatge de la seva
dedicació sobre una dedicació a temps complert (100%). La taula adjunta identifica
el número d'hores de referència necessàries per dur a terme el projecte, la dedicació
total requerida per cada perfil, tenint en compte que la durada dels treballs a realitzar
per cadascun dels membres de l’equip.
Els preus establerts per a cadascun dels perfils s’han calculat prenent com a
referència els preus del mercat del sector, el rol de cada perfil en el projecte, d’acord
amb el grau d’especialització requerit, escollint de la forquilla de sous de mercat el
preu /hora que més s’ajusti en funció de les tasques a realitzar per cadascun dels
perfils i el grau d’especialització que es requereixi, atès que el sou ha d’anar d’acord
amb el grau d’especialització dels components de l’equip, tot respectant els salaris
mínims establerts a les taules salarials del conveni laboral de referència , i que
inclouen
els
costos
empresarials
dels
salaris
respectius
(Seguretat Social, indemnitzacions ...), així com els costos indirectes i el benefici
industrial.
Finalment, i considerant la informació anteriorment citada, s’obté el cost màxim per
perfil per tot el període de duració d’aquest contracte. En la mateixa taula es detalla
el tipus horari màxim a aplicar segons dades de mercat estimades i la dedicació
requerida.
Es detalla a continuació en la taula adjunta el tipus horari màxim a aplicar segons dades
de mercat estimades:

Els sous de mercat pels diferents perfils són:
Director Projecte
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Cap tècnic

Tècnic Desenvolupador
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S'han establert dues fases per a l'execució del projecte: fase de desenvolupament i
fase d’implementació. Aquestes poden executar-se solapades parcial o totalment en el
temps.
a) En relació als serveis d’enginyeria-SW:
•
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•
•

Desenvolupament del SW per al compliment dels requisits del plec per a
totes les funcionalitats especificades en el plec.
Inclou la publicació dels estàndards demanats així com les integracions
requerides.
La separació per tasques de la taula és una referència, que inclou tots els
requisits i especificacions del plec.

La taula adjunta identifica el número d’hores de referència necessàries per dur a terme
el projecte.

Enginyeria - desenvolupament SW
Funcions d'Administració i Planificació
Funcions d'operació i comunicacions
Funcions d'informació a l'usuari
Altres funcionalitats
Integracions - Creació APIs
Interfície d'usuari

Perfil
Preu
Especialista hora
4480 40,00 €
7200 40,00 €
5600 40,00 €
4480 40,00 €
3840 40,00 €
4000 40,00 €

Import total
179.200,00 €
288.000,00 €
224.000,00 €
179.200,00 €
153.600,00 €
160.000,00 €
1.184.000,00 €

b) En relació als serveis d’implantació:
• S’inclouen les tasques imprescindibles per a la posada en marxa del
sistema i que són conseqüència del propi subministrament del SAEi.
• Inclou tasques de formació i suport, donada la gran complexitat del sistema.
• Inclou la reparació i entrega de tota la documentació del projecte.
La taula adjunta identifica el número d’hores de referència necessàries per dur a terme
les tasques d’implementació, i el perfil requerit
Implantació
Director projecte Cap tècnic Especialista
Direcció i gestió de projecte
960
1600
Validació, posada en marxa i proves
3360
Documentació
960
Formació
1920
Suport tècnic i atenció a operadors
2000
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Segons els preus de referència de cada perfil i la dedicació indicada, s’obté la següent
taula.

Implantació
Direcció i gestió de projecte
Validació, posada en marxa i
proves
Documentació
Formació
Suport tècnic i atenció a
operadors

Director
projecte
Cap tècnic
Especialista
86.400,00 €
88.000,00 €

Total
174.400,00 €

134.400,00 €
38.400,00 €
76.800,00 €

134.400,00 €
38.400,00 €
76.800,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €
504.000,00 €

D’acord amb tot l’exposat:
Pressupost base de la licitació
Pressupost base de
licitació
Equips embarcats
Material i instal·lació
Enginyeria - SW
Implantació
Total pressupost màxim
21% IVA
Pressupost IVA inclòs

Total
4.613.720,00 €
1.546.958,00 €
1.184.000,00 €
504.000,00 €
7.848.678,00 €
1.648.222,38 €
9.496.900,38 €

El pressupost base de licitació és de 9.496.900,38 € (nou milions quatre-cents norantasis mil nou-cents euros amb trenta-vuit cèntims d’euro), IVA inclòs. Aquest es desglossa
en 7.848.678,00 € (set milions vuit-cents quaranta-vuit mil sis-cents setanta-vuit euros)
IVA no inclòs més 1.648.222,38 € (un milió sis-cents quaranta-vuit mil dos-cents vint-idos euros amb trenta-vuit cèntims d’euro) en concepte d’IVA.

7.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS
D’acord d’allò establert a l’art. 99.3 de la LCSP, aquest contracte no es pot dividir en lots
pel/s motiu/s següent/s:
La naturalesa dels subministraments i serveis a contractar fa imprescindible coordinar
la fabricació, subministrament, instal·lació i l’execució de les diferents funcionalitats a
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implementar mitjançant una prestació única doncs la seva realització independent
dificultaria excessivament la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic.
Així mateix, la correcta execució del contracte fa imprescindible coordinar la realització
de les diferents prestacions, circumstància que es veuria impossibilitada per la seva
divisió en lots i execució per part d’una pluralitat de contractistes diferents.
En efecte, en relació al disseny i subministrament, un sistema SAEi es composa d’un
conjunt d’elements, tant de hardware com de software, que han d’estar completament
coordinats i entrellaçats entre ells. El contractista haurà de desenvolupar tasques de
disseny, tant de la solució dels sistemes centrals com dels equips embarcats, així com
la fabricació dels equips sobre la base del disseny, especificacions prèvies i la
interconnexió de tots els sistemes. Tot això cal que sigui desenvolupat per un mateix
proveïdor ja que la divisió de lots faria inviable l’òptima execució del projecte.
D’altra banda, les tasques d’instal·lació estan directament relacionades amb la
fabricació dels equips i el dimensionament del material a aportar, tant per la pròpia
planificació de les tasques, els terminis de fabricació i adquisició com de la valoració
prèvia per fer la reserva i adquisició de tot el material necessari, segons les
característiques de cada tipus de vehicle a equipar.

8.- JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MIJTANS TÈCNICS I DE PERSONAL
PER SATISFER LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
La present licitació inclou el subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un SAEi
multiflota. Aquestes tasques requereixen un elevat volum de recursos i mitjans humans
que han de ser prestats per uns perfils específics amb especialització en Sistemes
d'Ajuda a l'Explotació (SAE) i en Sistemes d'informació a l'usuari que el personal d’ATM
no té capacitat de prestar, ni per la dedicació que exigeix ni pels coneixements específics
i necessaris que es requereixen en els treballs a desenvolupar.
Així doncs, atenent a què les tasques a desenvolupar tenen un àmbit que depassa
l’habitual dels treballs del personal de l’ATM, es fa necessari contractar l’objecte de la
present licitació.

9.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’execució del contracte comporta la cessió de les següents dades de caràcter personal:
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-
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-

Dades als quals s’accedirà: Dades identificatives (nom i cognoms, adreça
postal i electrònica, DNI/NIF/NIE/Passaport) dels treballadors (conductors,
gestors, administradors i mantenidors del sistema) dels operadors on
s’instal·larà el SAEi.
Finalitat de la cessió: Tenir el llistat del personal que rebrà les formacions
per part del proveïdor sobre el funcionament del SAEi.
Nivell de seguretat atribuït als tractaments: D’acord amb cadascun dels
tractaments segons l’avaluació de riscos determinada en el Marc de
Ciberseguretat de Protecció de Dades de la Generalitat de Catalunya
(MCPD).

La cessió tindrà en tot cas caràcter confidencial i la seva finalitat en tot cas s’emmarcarà
dins de l’objecte contractual de la present licitació, i més concretament a la utilització de
les dades de caràcter personal amb la finalitat exclusiva de dur a terme les formacions.
El tractament de les dades per part del contractista és necessària per a la correcta
execució del contracte, atès que aquesta informació permetrà al proveïdor realitzar una
planificació molt més acurada de les formacions a realitzar i el control de les realitzades
i pendents quan s’estiguin duent a terme, i es limitarà a l’estricte execució del contracte,
en els termes establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Carme Fàbregas Casas
Directora de l’Àrea de Sistemes i Innovació
Signat electrònicament
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