Gerència de Seguretat i Prevenció
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
i Control de Recursos

Expedient: 20184113
Contracte: 18004560
H164
INFORME RELATIU A l’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PEL QUAL ES TRAMITA EL
CONTRACTE NÚM. 18004560 QUE TÉ PER OBJECTE EL SUBMINISTRAMENT DE
MUNICIÓ PER A LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA, D’ACORD AMB LES
PREVISIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, PER UN IMPORT DE 66.066,00 € (IVA
INCLÒS)
I.- Legislació
L'article 273.1 del Decret Legislatiu 2/2003, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, disposa que els ens locals poden concertar els
contractes, els pactes o les condicions que considerin adequats, sempre que no siguin
contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic o als principis de la bona Administració.
1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el subministrament de munició per a la Guàrdia Urbana de
Barcelona, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de
contractació pública sostenible subministrament.
Les obligacions del contractista, relatives a l'objecte del contracte, estan definides a
l’apartat 4 del plec de prescripcions tècniques. En l’objecte del contracte s’incorporen les
mesures de contractació pública sostenible següents, que es desenvolupen en els apartats
corresponents de l’Annex a aquest informe:
-Pressupost màxim de licitació desglossat en despeses directes i indirectes
-Informació sobre la subcontractació.
-Oferta anormalment baixa per no adequació de l’oferta als costos salarials
-Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució
comercial.
-Mesures ambientals com a requisit de solvència (apartat 2 de l’Annex)
D'acord amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), l'objecte del contracte no s'ha dividit en lots amb la motivació que s'ha
expressat en l'informe de necessitat que es troba en l'expedient.
2. Règim jurídic
El contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministrament i es subjecta a
aquest plec, el plec de prescripcions tècniques (PPT) i documentació complementària i

annexa i les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament.
Les mesures ambientals, socials o d’innovació que es puguin contenir en el plec es
regularan, entre d’altres normes, pel Decret d’alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la
contractació pública sostenible publicat en la Gaseta municipal del dia 28 d’abril.
També li és d’aplicació el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix
clàusula essencial dels contractes públics municipals que les empreses
licitadores,
contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació
econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.
II.- Tipificació
El present contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de
subministrament , d’acord respectivament amb els articles 16, 300 i següents de La Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (d’ara en endavant LCSP).
III. Tramitació
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària, de conformitat amb els
articles 116 i 117 de la LCSP. El contracte s’adjudicarà pel procediment obert simplificat a
l’empara d’allò que disposa l’article 159 apartats 1 al 5 de la LCSP.
L’expedient incorpora informe justificatiu elaborat pel cap del Departament de Logística i
Infraestructures, que recull la necessitat, idoneïtat i el procediment d’adjudicació del
contracte.
IV.- Termini
El termini d’execució d’aquest contracte s’iniciarà a partir del dia següent a la seva
formalització i finalitzarà com a màxim el dia 31 de desembre de 2018.En aquest contracte
no s’admet la pròrroga.
Termini i lloc de lliurament: El contractista resta obligat a lliurar els béns objecte del
subministrament, a les diferents galeries de tir de la GUB, d’acord a les indicacions prèvies
del Departament de Logística i Infraestructures, en el termini màxim de 15 dies a partir de
la comanda corresponent i sempre abans de la finalització del contracte.
V.- Criteris d’adjudicació
-

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament:
1.- Pel preu ofert. Puntuació màxima 100 punts.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui una oferta anormalment baixa i que tampoc no superi
el pressupost net de licitació (el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta de

licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per
la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de
2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny

(

)

S’apliquen els criteris de determinació de l’oferta anormal o desproporcionada segons
allò establert a la Instrucció de la Gerència Municipal, aprovada per Decret d’Alcaldia de
22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny. Es defineixen els
següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o
desproporcionats:
-

Un diferencial de 10 punts percentuals per sota o per sobre de la mitjana de les
ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte el
pressupost net de licitació.

-

Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
podrà prescindir de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial
superior al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva.

Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
podran excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes
sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial
superior al 5%.
Les ofertes que, d’acord amb el plec, puguin ser considerades anormals o
desproporcionades, seran excloses si, en el tràmit d’audiència, s’evidencia que els salaris
considerats a l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació. També es
rebutjarà l’oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les
obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la
Unió, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de Dret
internacional enumerades en l’annex X de la Directiva 24/2014.
Es valora amb més del 35% de la puntuació total l’oferta econòmica malgrat el que diu
la Instrucció municipal aprovada per la Comissió de Govern de 15 de març de 2018, per
a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, atès
que els productes a adquirir estan perfectament definits i no és possible variar els
terminis d’entrega ni introduir cap modificació en el contracte, tot sent en conseqüència
el preu l’únic factor determinant de l’adjudicació.
VI.- Fiscalització
De conformitat amb l´article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la normativa sobre
l’exercici de la funció interventora a l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per acord del
Consell Plenari de 20 de desembre de 1996, les actuacions s’hauran de sotmetre a la

Intervenció per a la seva fiscalització, en els termes establerts a l’Acord del Consell de
Ministres de 20 de juliol de 2018, pel qual es dóna aplicació als articles 152 i 147 de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

VII.- Òrgan competent
L'òrgan de contractació competent per a aprovar el plec de clàusules, adjudicar el contracte
i autoritzar la despesa és l'Alcaldia, d'acord amb l’article 274 de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, text refós aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com a
l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/98, de 30 de
desembre.
Per Decret d'Alcaldia de 9 de març de 2018, queda delegada en el Gerent de Seguretat i
Prevenció l’adopció dels actes per a la preparació, adjudicació, formalització, i aquells
derivats dels efectes, compliment i extinció dels contractes, el valor estimat dels quals sigui
inferior a 500.000 euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada sigui igual
o inferior als dos anys, eventuals prorrogues incloses.
D’acord amb l’anteriorment exposat, s’informa favorablement l’expedient de contractació
tramitat amb núm. 20184543 i núm. de contracte 18004560, tot tenint en compte les
consideracions jurídiques que s’efectuen.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Amparo Romani Guanter el dia 17/10/2018 a les 13:03, que informa.

