CONTR/2019/602

DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA DE LA LICITACIÓ
INFORME DE NECESSITAT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
(Servei per a l’elaboració del pla de negoci del nou servei ferroviari entre Barcelona i l’Aeroport de
Barcelona – El Prat)
1.- Naturalesa i extensió de les necessitats
1.1 Naturalesa de les necessitats
L’objecte d’aquest servei és definir els condicionants tècnics necessaris per a la correcta execució del
pla de negoci de la gestió del nou servei ferroviari des de Barcelona fins l’Aeroport de Barcelona-El
Prat que portarà a terme Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Aquest pla de negoci
també inclou una anàlisi de la demanda estimada i de les operacions necessàries per poder gestionar
la infraestructura amb les Rodalies de Barcelona, donada la seva idiosincràsia
1.2. Extensió de les necessitats
a) Valor estimat i pressupost de licitació
Valor estimat
El valor estimat global de la licitació ascendeix a 220.000,00 €, 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):

220.000,00.- €
46.200,00.- €
266.200,00.- €

Pressupost desglossat (costos directes, indirectes i altres):
El pressupost de licitació és el que es detalla a continuació:
Detall serveis associats

Import

Elaboració del pla de negoci

184.873,95 €

Altres despeses (13%)
Marge industrial (6%)
TOTAL Licitació (IVA Exclòs)
IVA – 21 %
TOTAL

24.033,61 €
11.092,44 €
220.000,00 €
46.200,00 €
266.200,00 €
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b) Termini d’execució del contracte
Atenent a la naturalesa i característiques del servei que es pretén contractar en el marc d’aquest
procediment, s’estableix una durada de 6 mesos.
Arribada la data de finalització del contracte, aquest no es podrà prorrogar.
2.- Idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-lo
L’objecte d’aquest contracte és la prestació a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya del serveis:
i. Anàlisi de la demanda: anàlisi del trànsit actual de passatgers que opten pel servei de Rodalies
per accedir a l’aeroport i estimació de la demanda que hi haurà amb el nou servei
ii. Anàlisi de les operacions: avaluació dels costos de gestió i explotació del nou servei
iii. Anàlisi economicofinancera: L’anàlisi economicofinancera es fonamentarà en diversos
escenaris considerant diferents terminis de contractes.

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 NO harmonitzada,
segons el descrit 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
Solvència tècnica o professional de l’empresa:


La solvència tècnica del licitador s’acreditarà mitjançant un o més serveis de consultoria realitzats
en els darrers 3 anys en l’àmbit d’infraestructures i transport, en matèria d’estimació de la
demanda, anàlisi i disseny de les operacions, elaboració de plans de negoci i anàlisis de viabilitat
operativa economicofinancera, per un import total acumulat de tots els serveis acreditats,
equivalent al pressupost de licitació
o

L’acreditació d’aquest criteri es realitzarà a través de l’aportació dels certificats
d’execució, documents que demostrin l’execució del servei o altra documentació que sigui
considerada com acreditativa per part d’FGC (contracte, factures, etc.).
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o

Tant si es presenta un sol projecte, com si són més d’un, el licitador haurà d’acreditar que
aquests es refereixen als objectes que es detallen a continuació:
 amb operadors ferroviaris
 amb administradors d’infraestructures ferroviàries
 en l’àmbit de quantificació de la demanda relacionat amb la planificació
d’infraestructures ferroviàries
 en l’àmbit de viabilitat d’infraestructures ferroviàries
 anàlisi i disseny de la gestió de les operacions en l’àmbit ferroviari
 elaboració de plans de negoci, anàlisi de viabilitat economicofinancera i operativa
en l’àmbit ferroviari
 anàlisi cost benefici en l’àmbit d’inversions d’infraestructures i transport ferroviari
 estructuració financera o finançament en l’àmbit d’infraestructures i transport
ferroviari



En aquest sentit, els serveis/projectes que presenti el licitador, hauran d’acreditar que en conjunt
han contemplat tots els aspectes indicats anteriorment (en un sol projecte o com a suma de tots
els projectes que es presenten com a solvència).



L’empresa haurà d’acreditar la disposició d’un sistema de gestió de la qualitat, certificat segons
l’estàndard ISO 9001:2015 o equivalent.

Solvència tècnica o professional de l’equip:


Adscriure a l’execució del contracte un equip de projecte mínim que constarà de 4 persones,
assignant una persona a cadascun dels següents perfils:
o

o

o
o

Un Cap de Projecte que actuarà com a responsable de contracte, amb més de 15 anys
d’experiència en direcció de projectes. Ha de ser titulat superior amb competència en la
matèria.
Un consultor expert en anàlisi de demanda, mobilitat i viabilitat d’infraestructures
ferroviàries en àmbits metropolitans, amb més de 10 anys d’experiència. Ha de ser titulat
superior amb competència en la matèria.
Un consultor expert en anàlisi i disseny de les operacions en l’àmbit ferroviari, amb més
de 10 anys d’experiència. Ha de ser titulat superior amb competència en la matèria.
Un consultor expert en elaboració de plans de negoci, amb més de 10 anys d’experiència
en projectes d’infraestructures i transport. Ha de ser titulat superior amb competència en
la matèria.

L’equip de projecte acreditarà la titulació acadèmica mitjançant a presentació dels títols
corresponents, i l’experiència mitjançant la presentació del CV detallant la seva experiència i
coneixement en els àmbits esmentats (projectes realitzats, formació especialitzada, participació
en fòrums i grups de treball, ponències i formació impartida, articles i informes publicats). FGC
podrà requerir l’aportació de la documentació acreditativa concreta de l’experiència detallada al
cv.
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5.2.- Criteris de solvència econòmica/financera
Els licitadors hauran d’acreditar la seva 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
o
o
o

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 330.000 euros
El patrimoni net que reflexa els comptes anuals ha de ser superior a 2/3 parts del capital
social
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:
o Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una
assegurança d’indemnització per riscos professionals.
o 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.
o

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 avaluables de forma automàtica: 62 % (35% oferta econòmica i 27% criteris
tècnics objectius)

-

Criteris sotmesos a l’aplicació de judici de valor: 38 %
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Criteris avaluables de forma automàtica: Fins a 62 punts
1) Criteris avaluables de forma automàtica – Preu: fins a 35 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 35 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 35 = Puntuació oferta
Oferta
El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.

2) Criteris tècnics objectius: fins a 27 punts
2.1) Criteris tècnics objectius en relació a l’equip adscrit a l’execució del contracte: fins
a 18 punts
o

Si el cap de projectes disposa d’un certificat de metodologies de gestió de projectes
(Certificat Prince2 Practitioner o equivalent): fins a 1 punt

o

Si algun dels consultors experts ha participat en projectes, addicionals als proposats
per acreditar la solvència, relacionats amb l’anàlisi de la demanda o la viabilitat
d’infraestructures ferroviàries en l’àmbit de la xarxa de Rodalies de Barcelona (Adif).
Fins a 13 punts:
De 1 a 3 projectes es calcularà segons la següent fórmula:

Qui presenti un major número de projectes, obtindrà la màxima puntuació, a la resta
se’ls puntuarà segons l’aplicació de la fórmula indicada.
o

Si es presenta un equip de suport addicional al mínim requerit de 4 persones, on els
perfils han de ser titulats en una matèria objecte del contracte, amb una experiència
mínima de 3 anys en consultoria. Fins a 4 punts:
o 1 perfil: 1 punt
o 2 perfils: 2 punts
o 3 perfils: 3 punts
o 4 perfils: 4 punts
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2.2) Criteris de responsabilitat social: fins a 9 punts
o

Si l’empresa proposa una mesura relacionada amb la flexibilitat horària (a l’entrada i
sortida) a executar en aquest contracte. 1 punt

o

Aportar més del 50% del personal adscrit a l’execució del servei amb contracte laboral
indefinit. 1 punt

o

Es valorarà el licitador que disposi de major percentatge de dones adscrites a
l’execució del contracte. El licitador que presenti la major proporció de nombre de
dones en l’equip, se li assignarà la màxima puntuació. A la resta de licitadors se’ls
assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula. Fins a 7 punts:

Criteris sotmesos a l’aplicació de judici de valor: fins a 38 punts
1- Proposta tècnica: fins a 20 punts
Per a cadascun dels àmbits objecte d’avaluació es valorarà el nivell de síntesi i la informació aportada
en relació a l’objecte del contracte d’acord a les característiques especificades en el plec tècnic
0 punts, si és considera que no és suficient ni rellevant
1 punt, si és considera que és suficient i rellevant
2 punts, si és considera que és molt suficient i molt rellevant, i si s’aporta un
important valor afegit/qualitatiu
1) Es valorarà el coneixement de les dades concretes sobre l’oferta i demanda dels
serveis actuals de transport cap a l’Aeroport Barcelona -El Prat des de Barcelona i la
seva evolució els darrers anys. Fins a 2 punts
2) Es valorarà l’adequació de la metodologia presentada per al càlcul del nou
repartiment modal d’accés a l’aeroport de Barcelona - El Prat i l’eina informàtica per a
la modelització. Fins a 2 punts
3) Es valorarà la identificació de variables explicatives de la mobilitat en transport públic
cap a l’aeroport i la seva evolució els darrers anys. Fins a 2 punts
4) Es valorarà la recopilació exhaustiva de la relació de tots els costos d’explotació i
gestió del nou servei ferroviari a considerar. Fins a 2 punts
5) Es valorarà l’adequació de la metodologia presentada per determinar la capacitat de
la xarxa ferroviària per al nou servei i el seu dimensionament, i els escenaris de
freqüència de servei que es creu convenient contemplar (atenent a la demanda i a
l’ocupació de la xarxa de Rodalies de Barcelona). Fins a 2 punts
6) Es valorarà el nivell de detall i adequació en relació a les inversions i costos
d’explotació a considerar en l’anàlisi de les operacions. Fins a 2 punts
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7) Es valorarà el coneixement demostrat en relació a l’actual xarxa ferroviària de
Rodalies en l’àrea de Barcelona i dels Plans Directors de Mobilitat i Transport pel que
fa referència al seu impacte en el servei objecte d’estudi. Fins a 2 punts
8) Es valorarà el detall i l’adequació de l’estructura de l’anàlisi economicofinancera a
elaborar a efectes d’obtenció de finançament. Fins a 2 punts
9) Es valorarà l’adequació de la metodologia presentada per a la realització de l’anàlisi
economicofinancera. Fins a 2 punts
10) Es valorarà l’adequació de la metodologia per realitzar l’anàlisi cost benefici social i
econòmic. Fins a 2 punts

2- Planificació de projecte proposat per elaborar el pla de negoci: fins a 6 punts
Per a cadascun dels àmbits objecte d’avaluació es valorarà el nivell d’adequació de la informació
aportada per a la correcta execució del contracte
0 punts, si és considera que no és suficient ni rellevant
1 punt, si és considera que és suficient i rellevant
2 punts, si és considera que és molt suficient i molt rellevant i si s’aporta un
important valor afegit/qualitatiu
1) Pla de treball
2) Model de relació
3) Seguiment del contracte

3- Presentació detallada d’un projecte similar a l’objecte del contracte o de diversos
projectes que facin referència als àmbits d’anàlisi objecte del contracte: fins a 6 punts
Per a cadascun dels àmbits objecte d’avaluació es valorarà el nivell d’adequació de la informació
aportada en relació a l’objecte del contracte d’acord a les característiques especificades en el plec
tècnic. Fins 6 punts
0 punts, si és considera que no té relació amb la matèria demanada
1 punt, si és considera que és suficient i rellevant
2 punts, si és considera que és molt suficient i molt rellevant i si s’aporta un
important valor afegit/qualitatiu
1) En matèria d’anàlisi de la demanda
2) En matèria d’anàlisi de les operacions
3) En matèria d’anàlisi economicofinancera

4- Presentació del detall del contingut dels lliurables de les fases 1 i 2 descrites al Plec
Tècnica: fins a 6 punts
Per a cadascun dels àmbits objecte d’avaluació es valorarà el nivell de detall i la informació aportada
en relació a l’objecte del contracte d’acord a les característiques especificades en el plec tècnic. Fins
6 punts
0 punts, si és considera que el contingut presentat és incomplet
1 punt, si és considera que és complet
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-

2 punts, si és considera que és molt complet i si s’aporta un important valor
afegit/qualitatiu

1) En matèria d’anàlisi de la demanda
2) En matèria d’anàlisi de les operacions
3) En matèria d’anàlisi economicofinancera

7.- Justificació insuficiència de mitjans
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya no disposa dels mitjans humans per poder realitzar les
tasques requereix aquesta licitació.
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.
9.- Aspectes pressupostaris
9.1. Àrea Pressupostària
008-Planificació Estratègica i Prospectiva
9.2. Concepte pressupostari
Inversió
9.3. Partida pressupostària
- Ordre: 611777
- Dotació: 220.000,00 €

Signat

2019.12.19
'00'01+ 11:19:27
Carles Casas i Esplugas
Director Planificació estratègica i prospectiva
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