APROVAT

Exp: 902782/2020

Tipus de contracte

Subministrament

Subtipus de contracte

Adquisició

Objecte del contracte

SUBMINISTRAMENT DE LES INSTAL.LACIONS A LES
COTXERES DE BADALONA, 2ª FASE, I GAVÀ, 2ª FASE,
PER LA INCORPORACIÓ DE BUSOS ELÈCTRICS

Procediment d’adjudicació

Obert
Junta de Govern
a)
b)

Justificació de la contractació

Aquesta actuació està inclosa en les inversions previstes del
Servei de Mobilitat i Transport

És una compra d’innovació?

No

Te la licitació reserva social?

No

CPV:
Lot

Descripció

Codi CPV
45232200-4

Descripció CPV
Obres auxiliars per línies de conducció
elèctrica
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Cap de Servei Obres
Data signatura :19/11/2020 10:54:35
HASH:DE499E6CD00C6A67309DB485ADAF82C4B6C0D468

La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Exercici
Funcional
Orgànica
Econòmica % IVA
Import
2021
M7010
44200
62320
21
1.480.156,27 €

Tipus de contracte
Es tracta d’un contracte de subministrament perquè és la prestació principal tal com
s’indica en l’art. 18 apartat a de la llei de Contractes del Sector Públic de 9 de novembre
(LCSP).

Codi per a validació :4L3QI-J6ZKA-BQ562
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/6.

Pressupost

El pressupost de licitació és de 1.223.269,64 euros, IVA
no inclòs.
El valor estimat del contracte és de 1.223.269,64 euros, IVA
no inclòs.
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Òrgan de contractació

APROVAT

Justificació tècnica de la no divisió en lots:
L’objecte de la present licitació és l’execució d’una treballs en base a uns documents que
s’han redactat per separat però que pels motius que s’expressen a continuació han
esdevingut una única actuació.
En primera instància s’han redactat dos documents perquè es va considerar que serien
dos actuacions totalment independents, però la solució definitiva aportada per la
enginyeria ha conclòs que les actuacions són indissolubles ja que la instal·lació de
Badalona no es podrà finalitzar fins que no estigui acabada la de Gavà.
El motiu principal és que dos transformadors de 1000KVA que s’han d’instal·lar a les
cotxeres de Badalona, són dos transformadors que actualment estan instal·lats a les
cotxeres de Gavà, de manera que la posada en marxa de la instal·lació de Badalona depèn
en la seva totalitat de la realització dels treballs i la posada en funcionament de la cotxera
de Gavà. Vist aquest motiu, serà de vital importància que l’actuació a la cotxera de Gavà
sigui la primera en iniciar-se, requerint de un decalatge mínim de 1 mes per a l’inici de les
obres a Badalona.
La tipologia dels treballs a fer és similar a les dues cotxeres i l'execució conjunta esdevé
convenient i beneficiosa per aconseguir minimitzar el termini final i l'optimització de
l'assignació de recursos per part de les empreses constructores.

Valor del contracte:

Import IVA inclòs

Cotxeres de Badalona

499.582,65 €

604.495,01 €

Cotxeres de Gavà

723.686,99 €

875.661,26 €

1.223.269,64 €

1.480.156,27 €
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Termini:
El termini de subministrament és de 10,00 mesos ja que els subministraments s’han de
solapar per poder-se executar
Termini

Cotxeres de Badalona

6,5 mesos

Codi per a validació :4L3QI-J6ZKA-BQ562
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/6.

Import sense IVA
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El valor estimat del contracte, tal com s’especifica en els plecs tècnics adjunts,
ascendeixen a la quantitat de 1.223.269,64 € sense IVA, 1.480.156,27 € IVA inclòs.

APROVAT

Cotxeres de Gavà

5,5 mesos

Elecció del procediment
S’ha escollit el procediment obert atenent a la quantia de la licitació i atès que és un
procediment que permet a qualsevol empresari presentar la seva proposició, i per tant, és
el procediment que limita menys la concurrència.

Justificació de la solvència del Contractista:
La solvència tècnica necessària per poder participar en aquesta licitació quedarà garantida
per:
Acreditació d’haver efectuat, subministraments de tipologia similar (2 instal·lacions en
mitja tensió d’una potència superior als 630kVA i 2 instal·lacions en baixa tensió de
potència superior a 630kVA) en els darrers 6 anys i estar donada l’alta al Registre d’Agents
de la Seguretat Industrial de Catalunya.
Criteris d’adjudicació
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació es divideixen en dos grups: uns
avaluables mitjançant un judici de valor (amb una puntuació màxima possible de 49 punts
i uns avaluables segons formulacions matemàtiques (amb una puntuació màxima possible
de 51 punts).

•

•
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•

Detectar la professionalitat i bon fer de les empreses que es presentin a la licitació.
Assegurar la bondat de la seva oferta tècnica, econòmica i temporal, en base a
l’anàlisi de la seva proposta d’execució.
Calibrar aquesta proposta a partir del coneixement del lloc d’implantació, dels
condicionants principals i de com proposen el procés constructiu donant solució
als punts crítics o principals detectats; tot per arribar a fer una proposta congruent
d’un pla d’obres (i un termini, inclòs en aquest conjunt de criteris) i uns costos
associats (i una oferta econòmica).
Analitzar de manera explícita i detallada l’afectació a l’entorn en funció de la
proposta d’execució (fases, ordre en els treballs, mesures correctores, etc.).
Comprovar l’adscripció de mitjans humans i materials i la organització pròpia al
respecte per realitzar totes les tasques determinades, valorant la seva coherència.

L’anàlisi de tots els aspectes anteriors permetrà, per tant, garantir que l’oferta és el resultat
d’un treball pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, del com s’ha de fer, de quin
temps s’ha d’emprar i, finalment, de quin és el seu preu, donant així una idea completa de
la bondat de la proposició.

Codi per a validació :4L3QI-J6ZKA-BQ562
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/6.

•
•
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Pel que respecta als primers, l’objectiu cercat té múltiples vessants:

APROVAT

D’altra banda, l’oferta econòmica és l’únic criteri inclòs dins dels avaluables mitjançant
fórmules matemàtiques. La formulació emprada es correspon a una combinació d’una
paràbola, per aquelles ofertes que representen una baixa inferior al valor mig corregit de
les ofertes finalment admeses, i una recta, per aquelles ofertes que representen una baixa
superior al valor mig corregit abans esmentat.
La forma, i per tant, la puntuació final resultant per a cada oferta, depèn única i
exclusivament del conjunt de les ofertes admeses, no estant predeterminada ni el pendent
del tram rectilini ni la curvatura de la paràbola.
Al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PACP) es desenvolupa l’explicació i
descripció de tots els criteris i es detalla la sistemàtica de la seva valoració.
Al respecte de la formulació matemàtica emprada per a aquest criteri, tot i que la seva
justificació completa s’explica al PCAP, val a dir que compleix amb els requisits que marca
la jurisprudència europea i que recull el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
en la seva resolució 91/2019, en el sentit que és una fórmula on les ofertes que no fan
baixa econòmica obtenen zero punts, la millor oferta econòmica obté la major puntuació,
no es produeixen llindars de sacietat i la resta d’ofertes obtenen també puntuació
proporcional, és a dir, l’aplicació de la fórmula fa que entre dues ofertes qualsevol, la més
econòmica sempre tingui més punts.
Així mateix, no es tenen en compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la baixa
mitja de les ofertes de conformitat amb la resolució 51/2019 del TACPCM i l’informe 4/1997
de la Junta consultiva de contractació administrativa de la Comunitat de Madrid.

Forma de pagament:
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La distribució de la despesa és la que es dedueix de la planificació temporal inclosa als
projectes/a les memòries valorades, un cop analitzada l’execució conjunta.
L’article 117.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
preveu la possibilitat d'aprovar anticipadament expedients de despesa de contractació en
aquells supòsits en els quals la iniciació de l'execució, tant si s’efectua en una o varies
anualitats, es produeixi en l'exercici posterior al corresponent a la formalització del
contracte. La base 19 del Pressupost de l’AMB per al 2020 (“Tramitació anticipada”) recull
aquesta possibilitat.
Atenent a la data en què ens trobem i els tràmits necessaris per poder iniciar els treballs
objecte de la present licitació, aquests no s’iniciaran durant el present any 2020, motiu pel
qual i per poder continuar amb l’expedient, es proposa la imputació de la despesa, amb
caràcter anticipat i de manera excepcional, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021.

Codi per a validació :4L3QI-J6ZKA-BQ562
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Distribució de la despesa
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La forma de pagament serà mitjançant pagaments mensuals pel material subministrat.
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Justificació de la fórmula:

1. Una oferta que no suposi cap reducció a cap preu unitari (baixa global igual a
zero), obté zero punts.
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2. L’oferta més econòmica acceptada segons la formulació anteriorment
exposada (baixa màxima), obté la màxima puntuació (51 punts).
3. L’oferta quina baixa global és igual al valor mig corregit del conjunt de les
baixes de les ofertes acceptades obté 48 punts.
4. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes.
5. El pendent d’ambdues gràfiques al punt de trobada (punt corresponent al valor
mig corregit anterior) ha de coincidir.
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Independentment de la consideració anterior i sigui com sigui la forma resultant final i en
qualsevol cas, tal i com es pot veure a la representació gràfica anterior que serveix
d’exemple, aquesta formulació correspon a una combinació d’una paràbola per aquelles
ofertes que representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles
ofertes que representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en base
als següents requisits:
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El gràfic anterior només es presenta perquè sigui més entenedora la formulació anterior i
així facilitar la interpretació de com es fa la puntuació, però no pressuposa que aquesta
sigui la forma de la gràfica resultant, ja que aquesta dependrà única i exclusivament de
les ofertes presentades, de manera que el resultat final pot donar lloc a una part recta final
amb major o menor pendent i a una part corba tant còncava com convexa.

APROVAT

Amb aquestes premisses, la formulació té les següents característiques i/o
conseqüències:
a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulació:
i. No s’està puntuant o premiant la distància menor a un valor estadístic com
el valor mig corregit, sinó que la puntuació depèn única i exclusivament dels
valors absoluts de les baixes ofertades i la seva relació amb el preu de
licitació.
ii. No s’està posant un llindar a partir del qual no existeixin diferències o siguin
irrellevants (llindar de sacietat).
iii. En haver-hi puntuació per tot el ventall de possibles ofertes i atès que la
gràfica final depèn del conjunt de les ofertes, no es redueixen a priori les
diferències entre ofertes altes i baixes, ja que la curvatura / forma final de
la gràfica no es fixa per defecte al present plec sinó que despendrà de la
distribució interna del conjunt.
iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendència o una pista
que provoqui l’efecte d’aglutinació de propostes, com si per exemple el
canvi de gràfiques fos en un valor conegut prèviament.
v. No es poden donar grans diferencies de puntuació entre ofertes properes.
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d) Amb allò reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més econòmica
obtingui sempre més punts que una altra de més alta.
e) Amb el que expressa el punt 5, la variació de la puntuació a l’entorn i per sota
d’aquest valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una
proporció de variació igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que
sí és lineal per definició. Aquesta “suavitat” en la transició d’ambdues fórmules
permet evitar diferències exagerades entre ofertes properes només pel fet que
estiguin a un costat i a l’altre del valor mig corregit i que no serien
proporcionades i reafirma el valor mig corregit com el valor òptim de referencia
de les possibles ofertes.
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c) La puntuació del valor estadístic mig corregit del conjunt de les ofertes té com
objectiu no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar ofertes
individuals molt baixes, ja que aquest aspecte es resol amb allò que la
legislació vigent determina per les ofertes anormals o desproporcionades, sinó
d’evitar que el conjunt d’ofertes sigui anormalment baix, entenent que el preu
de licitació és un preu just i estudiat. Es per aquest motiu també que el canvi
de formulació es fa amb aquest valor mig corregit de les ofertes, entenent que
representa una teòrica baixa raonable sobre els preus de licitació. En aquest
punt cal fer èmfasi al càlcul d’aquest valor mig corregit, descomptant els valors
extrems en funció del nombre d’ofertes rebut, justament perquè serveixi com
a referència d’un valor d’oferta acceptablement admissible des d’un punt de
vista estadístic.
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b) Amb allò reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuació per
aquest criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts mínims
pel sol fet de presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre els preus de
licitació s’hi obtenen punts.

