APROVAT

Exp. 901653/21

SERVEI DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL TRANSPORT

INFORME DE NECESSITAT
Tipus de contracte

Subministrament
CONTRACTACIÓ DE LA PERSONALITZACIÓ DELS

Objecte del contracte

SUPORTS SENSE CONTACTE PER ALS TÍTOLS
SOCIALS I AMBIENTALS DE L’AMB

Procediment d’adjudicació

Basat en procediment d’homologació

Òrgan de contractació

Vicepresidència Executiva

Pressupost base de licitació

388.272,50€ (IVA no inclòs) i 469.809,73€ (IVA inclòs)

Valor estimat del contracte

453.110,00€ (IVA no inclòs)
Les targetes de tarifació social i ambiental dotades de
banda magnètica, aviat quedaran obsoletes. La
introducció del nou model tecnològic del Sistema Tarifari
Integrat requerirà l’adquisició de Suports d’Usuaris Sense
Contacte en format PVC amb xip d’altes prestacions, que
hauran de ser utilitzats en els nous equips de validació.
Això implica la necessitat de contractar els treballs de
personalització dels suports que ja han estat prèviament
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME

fabricats (objecte del contracte amb núm. expedient
901643/20) per tal de renovar les targetes actuals amb
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sistema magnètic i les noves altes i duplicats que es vagin
produint durant els anys 2021-2023. Aquests treballs es
complementaran amb la impressió, manipulació i ensobrat
dels documents d’acompanyament i entrega a l’empresa o
empreses de repartiment.

CPV
Codi CPV
30162000-2

Descripció CPV
Targetes intel·ligents
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Justificació de la contractació

APROVAT

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

2021

LOTS
Lot 1
Lot 2

TOTAL 2021

2022

Lot 1
Lot 2

Retenció
10% preu
contracte

Lot 1
Lot 2

TOTAL 2022

2023

Lot 1
Lot 2
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TOTAL 2023
TOTAL CONTRACTE
(2021-2023)

Import
Funcional Orgànica Econòmica s/IVA
21%IVA
T6010
22711
91.296,75 19.172,32
44000
44001
T6010
22791
4.548,50
0,00
44000
T6010
22711
60.442,50 12.692,93
44001
T6010
22791
2.854,50
0,00
44000
T6010
22711 151.739,25 31.865,25
44001
T6010
22791
7.403,00
0,00
44000
T6010
22711
71.203,75 14.952,79
44001
T6010
22791
2.405,00
0,00
44000
T6010
22711
53.989,00 11.337,69
44001
T6010
22791
1.397,50
0,00
44000
T6010
22711
18.650,05
3.916,51
44001
T6010
22791
1.089,10
0,00
44000
T6010
22711
14.930,65
3.135,44
44001
T6010
22791
627,70
0,00
44000
T6010
22711 158.773,45 33.342,43
44001
T6010
22791
5.519,30
0,00
44000
T6010
22711
24.000,00
5.040,00
44001
T6010
22791
3.937,50
0,00
44000
T6010
22711
34.875,00
7.323,75
44001
T6010
22791
2.025,00
0,00
44000
T6010
22711
58.875,00 12.363,75
44001
T6010
22791
5.962,50
0,00
44000
T6010
22711 369.387,70 77.571,43
44001
T6010
22791
18.884,80
0,00

Import
a/IVA
110.469,07
4.548,50
73.135,43
2.854,50
183.604,50
7.403,00
86.156,54
2.405,00
65.326,69
1.397,50
22.566,56
1.089,10
18.066,09
627,70
192.115,88
5.519,30
29.040,00
3.937,50
42.198,75
2.025,00
71.238,75
5.962,50
446.959,13
18.884,80

(*)A la partida pressupostària T6010 44001 22791 l’IVA és deduïble segons art. 94 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

ALTRES ASPECTES
1.- Durada del contracte
La durada del contracte serà fins el 31 de desembre de 2023 amb possibilitat de pròrroga per un any
addicional.

2.- Justificació de la necessitat
Les targetes de tarifació social i ambiental que hi havia fins ara, dotades de banda magnètica, aviat
quedaran obsoletes. Amb la necessitat de fer front a la limitació i obsolescència del títol magnètic, així
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Exercici
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La despesa es realitzarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries T6010 44000 22711 (desp.
Subministrament T-mobilitat), per a la despesa corresponent a les T-metropolitanes (Gratuïta, Reduïda i
Acompanyant) i amb càrrec a l’aplicació T6010 44001 22791 (Gestió T-verda) per a la despesa
corresponent a la T-verda, o les seves equivalents, dels pressupostos de l’AMB per a les anualitats
2021-2023, d’acord amb el detall següent:

APROVAT

com als seus elevats costos de reposició i manteniment, s’introdueix un nou model tecnològic que
suposa l’adquisició de Suports d’Usuaris Sense Contacte (en endavant SUS) en format PVC amb xip
d’altes prestacions sobre els quals, només es podran carregar, una vegada personalitzats, els títols que
corresponguin segons el perfil de beneficiari que es tracti (Gratuïta, Reduïda, Acompanyant i T-verda).
Això implica la necessitat de contractar els treballs de personalització dels suports sense contacte que
ja han sigut fabricats (objecte del contracte amb núm. expedient 901643/20) per tal de renovar al
sistema sense contacte les targetes actuals amb sistema magnètic així com les noves altes i duplicats
que es vagin produint durant els anys 2021-2023. Aquests treballs es complementaran amb la
personalització i impressió de cartes i documents de pagament, plegat dels impresos i ensobrat del
conjunt i entrega a l’empresa o empreses de repartiment.

3.- Justificació de l’elecció del procediment de licitació
Només es podran admetre licitadors que hagin estat homologats per part de l’Autoritat del Transport
Metropolità com a proveïdors de personalització SUS de PVC amb xip d’altes prestacions CIPURSE T o
DESFire EV2, per tal de garantir la perfecta integració en els equips de validació del sistema tarifari
integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona.
És per aquest motiu que es considera necessari licitar aquest contracte basat en el procediment
d’homologació que ha dut a terme l’ATM, ja que no hi ha competència per raons tècniques (veure
certificats de l’ATM adjunts en l’expedient).

4.- Justificació de la insuficiència de mitjans
L’objecte de la contractació comporta el subministrament de les targetes amb unes condicions molt
precises i exigents, i el seu posterior ensobrat juntament amb els documents d’acompanyament, com a

5.- Càlcul del Pressupost Base de Licitació i el Valor Estimat del Contracte
Els preus màxims unitaris de licitació per a cada lot són els següents:

2021
P1. T-metropolitana i T-verda
amb carta i document de
pagament
P2. T-metropolitana amb carta i
sense document de pagament

CONTRACTE
2022

2023

PRÒRROGA
2024

0,55 €

0,65 €

0,75 €

0,75 €

0,52 €

0,62 €

(*)

(*)

(*) Pel càlcul del pressupost de licitació s’han tingut en compte els preus de la personalització de la T-metropolitana
i de la T-verda amb carta i document de pagament pels anys 2021-2024 i de la personalització de la Tmetropolitana amb carta i sense document de pagament pels anys 2021 i 2022.
Atès que és possible que s’incorporin nous mètodes i canals de pagament amb el funcionament de la T-mobilitat
que podrien permetre prescindir dels documents de pagament en un futur, i donada la incertesa en el cobrament
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especialitzades.
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pas previ a la fase de distribució a domicili de les targetes. Es tracta, doncs, d’uns treballs que escapen
de les possibilitats de realització per part de l’Administració, estant només a l’abast d’empreses

APROVAT

d’una tarifa per a la targeta T-verda, es fa necessari fixar un preu unitari màxim de licitació, tot i que en el càlcul del
pressupost no està inclòs, per a la personalització de la T-metropolitana amb carta i sense document de pagament
pels anys 2023-2024, i que quedaria establert en 0,72€ la unitat pel 2023 i el mateix preu pel 2024, i per a la
personalització de la T-verda amb carta i sense document de pagament pels anys 2021-2024, que quedaria fixat
amb els mateixos preus i per a cadascun dels anys de contracte que la T-metropolitana amb carta i sense
document de pagament (P.2.).

Aquests preus són sense IVA i inclouen materials, codificació, personalització, cartes
d’acompanyament, sobres, manipulació i enviament de les comandes a l’empresa o empreses
encarregades del repartiment.
Així, combinant les quantitats establertes al plec de condicions tècniques i els preus unitaris de licitació,
tenim els següents càlculs:

P1. T-metropolitana amb
carta i document de
pagament
P2. T-metropolitana amb
carta i sense document
de pagament
P1. Tverda amb carta i
document de pagament

LOT 2
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P1. T-metropolitana amb
carta i document de
pagament
P2. T-metropolitana amb
carta i sense document
de pagament
P1. Tverda amb carta i
document de pagament

Quantitats

TOTAL s/IVA

IVA

TOTAL a/IVA

0,55 €

55.305

30.417,75 €

6.387,73 €

36.805,48 €

0,52 €

117.075

60.879,00 €

12.784,59 €

73.663,59 €

0,55 €

8.270

4.548,50 €

955,19 €

5.503,69 €

Preus
unitaris
s/ IVA

Quantitats

TOTAL s/IVA

IVA

TOTAL a/IVA

0,55 €

48.630

26.746,50 €

5.616,77 €

32.363,27 €

0,52 €

64.800

33.696,00 €

7.076,16 €

40.772,16 €

0,55 €

5.190

2.854,50 €

599,45 €

3.453,95 €

Preus
unitaris
s/ IVA

Quantitats

TOTAL s/IVA

IVA

TOTAL
a/IVA

0,65 €

53.625

34.856,25 €

7.319,81 €

42.176,06 €

0,62 €

58.625

36.347,50 €

7.632,98 €

43.980,48 €

0,65 €

3.700

2.405,00 €

505,05 €

2.910,05 €

ANY 2022

LOT 1
P1. T-metropolitana amb
carta i document de
pagament
P2. T-metropolitana amb
carta i sense document
de pagament
P1. Tverda amb carta i
document de pagament
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LOT 1

Preus
unitaris
s/ IVA
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ANY 2021

APROVAT

Preus
unitaris s/
IVA

LOT 2
P1. T-metropolitana amb
carta i document de
pagament
P2. T-metropolitana amb
carta i sense document
de pagament
P1. Tverda amb carta i
document de pagament

Quantitats TOTAL s/IVA

IVA

TOTAL a/IVA

0,65 €

53.300

34.645,00 €

7.275,45 €

41.920,45 €

0,62 €

31.200

19.344,00 €

4.062,24 €

23.406,24 €

0,65 €

2.150

1.397,50 €

293,48 €

1.690,98 €

P1. T-metropolitana amb
carta i document de
pagament
P1. Tverda amb carta i
document de pagament
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P1. T-metropolitana amb
carta i document de
pagament
P1. Tverda amb carta i
document de pagament

IVA

TOTAL a/IVA

0,75 €

32.000

24.000,00 €

5.040,00 €

29.040,00 €

0,75 €

5.250

3.937,50 €

826,88 €

4.764,38 €

TOTAL
s/IVA

IVA

TOTAL a/IVA

Preus
unitaris s/ Quantitats
IVA

LOT 2

TOTAL
s/IVA

0,75 €

46.500

34.875,00 €

7.323,75 €

42.198,75 €

0,75 €

2.700

2.025,00 €

425,25 €

2.450,25 €

El pressupost base de licitació és de TRES-CENTS VUITANTA-VUIT MIL DOS-CENTS SETANTADOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (388.272,50€), IVA exclòs, incloent la retenció del 10% del
preu del contracte a l’any 2022 d’acord amb l’article 301 de la LCSP. El valor estimat del contracte
(pressupost de licitació + pròrroga) és doncs de QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES MIL CENT DEU
EUROS (453.110,00€), IVA exclòs, d’acord amb la distribució següent:

CONTRACTE

2021
LOT 1

95.845,25

TOTAL
10%
CONTRACTE
2022
2023
retenció
73.608,75 19.739,15 27.937,50
217.130,65

pròrroga
2024

TOTAL
VEC

27.937,50 245.068,15
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Preus
unitaris s/ Quantitats
IVA

LOT 1
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ANY 2023

APROVAT

LOT 2

63.297,00

55.386,50 15.558,35 36.900,00

171.141,85

36.900,00 208.041,85

TOTAL 159.142,25 128.995,25 35.297,50 64.837,50

388.272,50

64.837,50 453.110,00

*en euros

El pressupost base de licitació incloent el 21% d’IVA és de QUATRE- CENTS SEIXANTA-NOU MIL
VUIT-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (469.809,73€) mentre que el valor
estimat del contracte és de CINC-CENTS QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES
EUROS AMB DEU CÈNTIMS (548.263,10€), d’acord amb la distribució següent:
CONTRACTE
2021

2022

LOT 1

115.972,75

89.066,59

TOTAL
pròrroga
TOTAL
10%
2024
VEC
2023 CONTRACTE
retenció
23.884,37 33.804,38
262.728,09 33.804,38 296.532,46

LOT 2

76.589,37

67.017,67

18.825,60 44.649,00

207.081,64 44.649,00 251.730,64

TOTAL

192.562,12

156.084,26

42.709,97 78.453,38

469.809,73 78.453,38 548.263,10

*en euros

CONCLUSIÓ
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En conseqüència, s’informa favorablement de la contractació basada en procediment d’homologació de
l’ATM dels treballs de personalització de les T-metropolitanes (Gratuïta, Reduïda i Acompanyant) i de la
T-verda durant els anys 2021-2023, amb possibilitat de pròrroga per un any addicional, pels imports
estimats indicats anteriorment i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries indicades, d’acord amb les
bases que s’estableixen als plecs de condicions tècniques i administratives del present expedient.

