Memòria justificativa sobre la necessitat de contractar els serveis tècnics per a la codificació de maniobres causants d’accidents amb morts i ferits greus en zona interurbana

SERVEI CATALA DE TRANSIT

1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de codificació de les maniobres causants
d’accidents amb morts i ferits greus en zona interurbana els anys 2013, 2014, 2015, 2016,
2019 i 2020, més els nous registres que vagin apareixent durant el transcurs del projecte.
Aquest contracte també contempla la revisió i verificació de la geolocalització dels accidents
amb morts i ferits greus, identificant les coordenades UTM d’aquells que hagin tingut lloc en
travessera o zona periurbana.
Aquesta mateixa tasca ja ha estat realitzada en altres edicions. Per aquest motiu les dades
del anys 2017 i 2018, i parcialment les dades del 2015, 2016 i 2019, no formen part de
l’abast del projecte. Per tant, l’objecte d’aquest contracte no només consistirà en completar
les dades, sinó també s’haurà d’unificar criteris i metodologies utilitzades en altres edicions i
compilar les dades resultants amb les dades obtingudes anteriorment.

2. Justificació de la necessitat
D’acord amb el Pla de Seguretat Viària 2017-2019, aprovat per l’Acord de Govern del 27 de
juny de 2017, en l’Objectiu 6 R+D+i a la seguretat viària, dins de l’acció 6.2.1.4 Incorporar la
codificació de maniobres de 3 dígits a la base de dades d’accidents de trànsit (SIDAT), es
necessita contractar una assistència tècnica per continuar amb la tasca ja iniciada de codificar les maniobres principals causants d’accidents greus en zona interurbana a partir de les
reconstruccions dels accidents efectuades per la Policia de Trànsit.
Aquesta codificació ha de servir per analitzar de manera sistemàtica tant la incidència de les
maniobres en els accidents com la relació d’aquestes maniobres amb altres variables dels
accidents.
D’altra banda, per a la correcta comprensió de la maniobra a codificar, és necessari continuar amb la revisió de l’exactitud en l’assignació dels accidents que tenen lloc en aquests entorns, per tal de disposar d’informació precisa que permeti definir directrius d’actuació per tal
de millorar-ne la seguretat viària, de forma complementària a les actuacions dels Plans Locals de Seguretat Viària. Degut a diferents criteris d’actuació de les policies de trànsit en els
darrers anys, a l’entorn travessera i zona periurbana apareixen alguns defectes en la recollida de dades en relació a la l’assignació dels accidents de trànsit en aquests trams viaris.
Aquest fenomen, que es va posar de manifest al 2008, es va moderar a partir de l’any 2014
gràcies a les instruccions seguides per les diferents policies.
Aquest contracte representa la continuïtat d’una tasca que s’ha anat realitzant en edicions
anteriors i que s’haurà d’actualitzar anualment amb els accidents que es vagin produint.
El Servei Català de Trànsit no disposa del personal necessari per la execució d’aquest contracte, esper això que es proposa la contractació externa de les tasques esmentades.
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Antecedents:
En les últimes edicions, les tasques s’han contractat a través de contractes menors per serveis, de manera consecutiva, a l’empresa SERVEIS D’ENGINYERIA DEL TRANSPORT,
S.A (SET).

SERVEI CATALA DE TRANSIT

El detall dels preus dels últims contractes menors per serveis han estat:

Any

Pressupost
abans d’IVA

Expedient

Servei

2017

14.420 € SCT-2017-193

Geolocalització d’accidents en travesseres

2017

13.970 € SCT-2017-194

Codificació de les maniobres d’accidents

2018

14.420 € SCT-2018-52

Geolocalització d’accidents en travesseres

2019

14.700 € SCT-2019-76

Geolocalització d’accidents en travesseres

2019

14.215 € SCT-2019-88

Codificació de les maniobres d’accidents

Durant l’execució dels anteriors contractes menors per serveis s’ha anat identificant diferents
necessitats de millora per evitar errades i optimitzar la metodologia. El present contracte
agrupa totes les propostes de millora observades, així com una planificació temporal de més
llarga durada per tal de cobrir el màxim abast temporal de dades i completar els serveis que
no s’han pogut cobrir mitjançant els anteriors contractes menors.
Per al 2021, es proposa un nou contracte per a realització de les tasques esmentades des
de l’1 de gener de 2021 (o des de la data de signatura del contracte), fins al 31 de desembre
de 2021, amb possibilitat de prorrogar el contracte fins a quatre vegades màxim, cobrint un
període total de 5 anys.

3.

Cessió de dades

El Servei Català de Trànsit lliurarà a l’empresa adjudicatària una base de dades corresponents al resultats obtinguts en edicions anteriors, juntament amb el llistat d’accidents a analitzar. Les dades cedides corresponen als accidents amb morts i ferits greus en zona interurbana dels anys mencionats a l’objecte de contracte. Els accidents no contindran cap dada
personal i la variable d’identificació de l’accident serà el CODI NAT.
L’empresa haurà de complir amb els criteris de confidencialitat i no explotació de les dades
del Servei Català de Trànsit.

4. Preus
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Un cop establertes les tasques a realitzar, valorades segons els criteris de proposta dels
següents recursos adequats per a la prestació del servei, tenint en compte les necessitats
següents, el pressupost màxim de licitació és de 17.844,39€.
Per al càlcul de les despeses, s’ha tingut en compte el banc de preus ITeC publicat pel Servei Català de Trànsit (organisme oficial de preus de la Gene, enllaç) juntament amb el –
“Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos”,
valorant els costos salarials estimats de les persones que caldrà destinar a la prestació dels
serveis objecte del contracte que es presenten a continuació:

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Costos directes
Preu/hora abans IVA (€/h)
50
40
30
15

Perfil
Coordinador/a de projecte
Consultor/a sènior
Consultor/a junior
Personal Auxiliar
Total costos directes

Hores
60
120
200
100

Total abans IVA
3.000 €
4.800 €
6.000
1.500 €
15.300 €

Costos indirectes
1.377 €

9,00% sobre els costos directes
Total pressupost base

15.300,00 €

Costos directes

1.377,00 €

Costos indirectes

16.677,00 €

Total
Pressupost d'execució material
Concepte
Pressupost
Benefici industrial

Preu
16.677 €
16.677 €

%
100,00%
7,00%

Cost
16.677 €
1.167 €
17.844,39 €

Total

Es podran tenir en compte d’altres distribucions sempre i quan estiguin degudament motivades. En tot cas, el pressupost màxim no podrà ser superat.

5. Procediment de licitació
En aplicació de la Llei 9/2017 sobre la contractació pública, el procediment de licitació serà
un procediment obert i complirà amb les clàusules que disposa la llei.
El Servei Català de Trànsit verificarà i coordinarà amb l’adjudicatari fins arribar al punt del
bon funcionament del contracte. Pels motius indicats i per estalviar temps i esforços, es creu
convenient preveure la pròrroga del contracte fins a un màxim de 4 anys.

6. Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera


Solvència econòmica

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
3

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Òscar Llatje Hierro
21/12/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0MTLCQ0ZEI0LJ597RK3GRZASS5LZ8GP4*
0MTLCQ0ZEI0LJ597RK3GRZASS5LZ8GP4

Data creació còpia:
15/01/2021 08:48:49
Data caducitat còpia:
15/01/2024 00:00:00
Pàgina 3 de 6

No existeix cap circumstància que faci recomanable fixar uns criteris de solvència econòmica superiors als mínims fixats a la llei de la forma com estan concretats als plecs tipus de
clàusules administratives del Servei Català de Trànsit.


Solvència professional

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Es tindran en compte dos criteris simultàniament per a la solvència professional:
1. S’acreditarà la realització de, com a mínim, 3 treballs de naturalesa similar en els darrers 3 anys. Aquests treballs hauran d’incloure tasques d’interpretació de croquis
d’accidents, anàlisi de dades d’accidentalitat fent ús del llenguatge R, georeferenciació de punts i informes relacionats amb la mobilitat i/o la seguretat viària.
2. També es demanarà que s’indiqui el perfil professional del personal tècnic o les unitats tècniques participants en el contracte, especialment els encarregats del control
de qualitat. S’acreditarà la participació de personal qualificat (enginyers industrials,
civils, o similar) amb competències i experiència en anàlisis de dades, geolocalització, mobilitat i seguretat viària, o similar.

7. Criteris d’adjudicació
Per a l’adjudicació de la contractació dels serveis de codificació de les maniobres causants
d’accidents amb morts i ferits greus en zona interurbana es tindran en compte el següents
criteris:

1. Proposició econòmica: màxim 30 punts (P1)
La proposició econòmica tindrà una valoració màxima de 30 punts. Es puntuarà amb 30
punts l’empresa que presenti la millor oferta econòmica. A la resta d’empreses se’ls donarà
una puntuació inversament proporcional respecte de l’oferta amb més puntuació.
Per a l’obtenció de la puntuació de l’oferta econòmica, s’aplicarà la fórmula següent:
P1 = (30*Oe)/Ol
Oe: oferta més econòmica en euros (€)
Ol: oferta licitador en euros (€)
P: puntuació oferta licitador (Punts)
Si la proposta econòmica no supera els 15 punts, el licitador quedarà descartat.
1. Titulacions personal i/o experiència professional acreditada. Fins a 70 punts
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Es valorarà la titulació i experiència del personal adscrit a l’execució del contracte segons el
següent escalat:

SERVEI CATALA DE TRANSIT

titulació d’Enginyer CCP (inclosos assimilats):
titulació d’Enginyer Industrial (inclosos assimilats):
experiència professional demostrable de 5 anys en projectes de mobilitat:
experiència professional demostrable de 5 anys en projectes de seguretat
viària:

20
20
20
50

titulació d’Enginyer Informàtic (inclosos assimilats): 10
titulació de Llicenciat en Matemàtiques (inclosos assimilat): 10
experiència professional demostrable de 5 anys en projectes d’Enginyeria de
10
Trànsit
L’adjudicatari haurà de comunicar immediatament, al Responsable del contracte, qualsevol
canvi de personal durant l’execució del contracte, que haurà de tenir les mateixes titulacions
i/o experiència que s’han valorat a l’adjudicació del contracte.

Puntuació total: màxim 100 punts
La puntuació total del licitador serà la suma de les puntuacions obtingudes a la part econòmica i a la part de competències tècniques professionals:
PTotal = P1 + P2
La puntuació màxima de la suma de les dues parts és de 100 punts, sent la millor puntuació
possible la del licitador que obtingui la puntuació més elevada.
7. Condicions especials d’execució
Per la naturalesa del contracte no es considera adient incorporar cap altra condició especial
d’execució a banda de les que estan regulades als plecs de clàusules administratives particulars que regeixen la present contractació.

8. Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte
Pressupost de la licitació (sense IVA)

17.844,39 €

Import de la pròrroga o pròrrogues

71.377,56 €

Valor estimat del contracte

89.221,95 €
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El pressupost base de licitació del present contracte ascendeix a la quantitat de 17.844,39€
(DISET MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS),
abans de l’IVA.
El Valor Estimat de Contracte (VEC) és de 89.221,95 € (VUITANTA-NOU MIL VUIT-CENTS
QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS), abans de l’IVA, tenint en
compte la possibilitat de prorrogar fins a quatre vegades el contracte.

SERVEI CATALA DE TRANSIT

9. Termini
La previsió temporal de la prestació dels serveis de codificació és des de l'1 d’abril de 2021
o des de la data de signatura del contracte, fins el 31 de desembre de 2021, amb possibilitat
prorrogar fins a 4 vegades el contracte cobrint un període total de 5 anys.

Oscar Llatje i Hierro
Coordinador de Mobilitat i Seguretat Viària
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