Gerència de Seguretat i Prevenció
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos
Departament de Logística i Infraestructures

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

Núm. Expedient: 20184251

1- Objecte: Subministrament, mitjançant lloguer, de 7 vehicles destinats al servei de la
Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions
tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible.
En l’expedient de contractació del subministrament, mitjançant arrendament, de 8
vehicles destinats al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord amb les
previsions del plec de prescripcions tècniques i desglossat en dos lots, publicat en el Perfil
del contractant de l’Ajuntament el 20 de juny 2018, s’ha declarat deserta la licitació del
lot 1, 7 vehicles segment baix (grup B), per haver estat exclosos els dos licitadors (AVIS
ALQUILE UN COCHE SA, per haver presentat una oferta el preu de la qual ultrapassava el
pressupost de licitació; i ANDACAR SA, per no ajustar-se l’oferta als requeriments del
plec de prescripcions tècniques).
Tanmateix, l’objecte del contracte continua sent necessari per tant es proposa la
tramitació del contracte corresponent a l’anterior lot 1, mitjançant el procediment
negociat previst a l’article 168.b.2 LCSP. Les condicions d’aquest contracte no modifiquen
substancialment les del contracte inicial. No s’han modificat el preu de licitació ni s’ha
modificat el sistema de retribució, d’acord amb l’article esmentat. Únicament variarà la
data d’inici de l’execució del contracte atesa la demora de la seva adjudicació i la
distribució de les anualitats del pressupost per la mateixa raó.

2- Justificació de l’aplicació del Decret de 24-04-2017, de contractació pública
sostenible
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:
1- Definició interna del contracte:
a. Pressupost màxim de licitació desglossat en despeses directes i indirectes
b. Informació sobre la subcontractació
2- Com a condicions d’execució:
a. Pagament de preu a les empreses subcontractades
b. Compliment de normes sociolaborals
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3- Descripció de la prestació:
L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Gerència de Seguretat i Prevenció, necessita
disposar de 7 vehicles destinats al servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona, en règim de
lloguer.

4- Lots:
L’objecte d’aquest contracte no es subdivideix en lots perquè es tracta del
subministrament d’un sol tipus de turismes (segment baix grup B) que anteriorment va
constituir el lot 1 del contracte 18002388.

5- Finalitat o objectiu a assolir amb el contracte i la seva relació amb l’objecte del
contracte:
Aquesta actuació és de competència municipal i té com a finalitat mantenir la capacitat
operativa de les unitats que presten servei de protecció, informació i investigació dins de
la Guàrdia Urbana de Barcelona, les quals, per les característiques específiques de les
tasques que tenen encomanades, necessiten disposar al llarg de l’any de turismes de
diferents marques i models que s’han de substituir cada 3 o 6 mesos. Per aquest motiu
es necessita tramitar aquest contracte.

6- Pressupost del contracte:
El preu del contracte es calcula com a màxim en 88.607,72 euros (IVA inclòs). La quantia
del contracte s’ha determinat a tant alçat.

Any

Econòmic

Programa

Orgànic

2019
2020
2021
TOTAL

20400
20400
20400

13211
13211
13211

0401
0401
0401

Import net
30.512,30
36.614,76
6.102,46
73.229,52

%
Import IVA Import total
IVA
21
6.407,58
36.919,88 €
21
7.689,10
44.303,86 €
21
1.281,52
7.383,98 €
21
15.378,20
88.607,72€
Import total
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Valor Estimat: 146.459,04 €

Any
2019

VE
Pròrroga

VE

2020

30.512,30 €
36.614,76 €

2021

6.102,46 €

VE modificacions
amb increment del
cost econòmic

SUMA
30.512,30 €
36.614,76 €
36.614,76 €

2022

30.512,30 €
36.614,76 €

2023

6.102,46 €

6.102,46 €
146.459,04 €

TOTAL

73.229,52 €

36.614,76 €

73.229,52 €

Aquest pressupost es desglossa també en costos directes i indirectes:
Concepte - costos directes

Import € (IVA exclòs)

Material

43.000,00 €

Altres

2.104,52 €

Assegurança del vehicle

9.200,00 €

Manteniment del vehicle
TOTAL
Concepte de costos indirectes
-24 mesos Suport administratiu

6.600,00 €
60.904,52 €
Import € (IVA exclòs)
2.800,00 €

Despeses generals d’estructura

3.725,00 €

Marge d’empresa

5.800,00 €
TOTAL

TOTAL

12.325,00 €
73.229,52 €

7- Durada del contracte:
La vigència del present contracte serà de 24 mesos, a comptar des del dia següent a la
seva formalització, i podrà prorrogar-se fins a un màxim de 24 mesos més.
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8- Justificació dels requisits de solvència i/o classificació dels licitadors:


Justificació de la solvència econòmica/ financera i tècnica/ professional: S’exigeix la
solvència mínima prevista a l’article 87.3 de la LCSP.



Justificació de la solvència en matèria de qualitat
S’exigeix la solvència prevista en un sistema de gestió de la qualitat del procés relatiu al
subministrament de vehicles mitjançant un lloguer.
Un cop lliurats els vehicles als usuaris, en qualsevol moment pot produir-se una
incidència, com ara una avaria o un accident. El ràpid i eficient tractament d’aquestes
incidències estarà més assegurat en cas de tenir establerts i certificats els corresponents
processos interns.

9- Justificació del procediment d’adjudicació:
Es considera que aquest contracte s’ha de tramitar pel procediment negociat previst a
l’article 168.b.2 de la Llei de contractes del sector públic, pels motius següents:
En el procediment obert tramitat amb anterioritat, amb núm. contracte 18002388,
desglossat en dos lots, s’ha declarat deserta l’adjudicació del lot 1 per haver estat
exclosos els dos licitadors (AVIS ALQUILE UN COCHE SA, per haver presentat una oferta
el preu de la qual ultrapassava el pressupost de licitació; i ANDACAR SA, per no ajustarse l’oferta als requeriments del plec de prescripcions tècniques).
10- Justificació dels aspectes que seran objecte de negociació:
L’oferta econòmica (100 punts):
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament mitjançant un lloguer mensual de 7
turismes sense cap tipus de transformació policial. Vehicles que seran renovats per
períodes de 3 mesos per uns altres de similars característiques per necessitats operatives
de GUB, i que al final de contracte seran retornats a l’empresa adjudicatària.
Per aquest motiu 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 les prestacions estan molt definides tècnicament i no és possible
d’introduir-ne modificacions per la millora significativa del servei, de manera que és el
preu el factor determinant de l’adjudicació
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11- Proposta
Per tot això, proposo:
La contractació del subministrament, mitjançant lloguer, de 7 vehicles destinats al servei
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions
tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, per un pressupost total de
licitació de 88.607,72 € IVA inclòs, dels quals 73.229,52 euros són pressupost net i
15.378,20 euros són en concepte d’IVA, a càrrec del pressupost corrent municipal de
l’any 2019-2020-2021.
12- Documents que s’annexen a la petició:
-

Annex amb dades necessàries per a la redacció del Plec de clàusules administratives
particulars
Plec de prescripcions tècniques
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Annex a l’Informe de necessitat i idoneïtat (FITXA)
Dades necessàries per a la redacció del
Plec de clàusules administratives particulars PCAP
Núm. d’expedient: 20184251 contracte negociat previst a l’article 168.1.1 LCSP
Dependència del sol·licitant
Departament de Logística i Infraestructures
1. Objecte del contracte i Règim Jurídic – Es troba a l’Informe de necessitat, excepte el
següent:

Codi CPV:

34144200-0

Descripció:

Vehicles per a serveis d’emergència

Qualificació del contracte: Subministrament
Es un contracte mixt?: No
Idioma per la publicitat dels plecs: - català
Dades LOPD:
El proveïdor ha de tractar dades de caràcter personal?: No
No
2. Classificació, solvència econòmica i solvència tècnica
Solvència:
Solvència econòmica i financera:
-

El volum anual de negocis, en l’àmbit de l’objecte d’aquest contracte, referit al millor dels
tres últims exercici, ha de tenir un valor igual o superior a 54.000,00 €
Solvència tècnica o professional:

-

L’ import que s’ha d’acreditar com a executat l’any de més execució entre els tres últims:
25.500,00 €.
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Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre
corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc
anys, si el contracte no és harmonitzat, no han d’acreditar l’import anual executat i
declararan la seva solvència tècnica segons els altres criteris establerts en aquest
apartat.
-

El % màxim del pressupost net que es pot subcontractar serà del 50%
Solvència en matèria de qualitat:

-

El licitador ha d’acreditar que compleix les normes de garantia de la qualitat següents:

o

Disposar de la certificació ISO 9001 o equivalent. En el cas de no se’n disposi, caldrà
aportar una declaració del responsable de l’empresa sobre els sistemes de gestió de la
qualitat dels seus serveis.

3. Criteris i procediment de negociació
1. Els aspectes econòmics, tècnics, ambientals i socials que es tindran en compte en la
negociació seran els següents:
-

El preu ofert. Puntuació màxima 100 punts
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que, al finalitzar la fase de negociació, 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%.
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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
les prestacions estan molt definides tècnicament i no és possible d’introduir-ne
modificacions per la millora significativa del servei, de manera que és el preu el factor
determinant de l’adjudicació.
2. NEGOCIACIÓ AMB ELS LICITADORS
0) Creació comissió de negociació:
Aquesta Comissió estarà integrada per un tècnic del servei gestor que proposa el
contracte, un segon tècnic del servei de contractació amb funcions de secretari que
s’encarregui de vetllar del curs de la negociació efectuada, i un tercer tècnic del
departament econòmic per tal de vetllar per la part econòmica de la negociació.
Es defineixen les següents fases successives de negociació:
1) Primera oferta base o inicial
El licitador candidat entrega una primera oferta base o inicial, (document incorporat al
sobre número 2) tenint en compte els criteris formulats anteriorment.
Aquesta proposició base o inicial, serà objecte d’una primera avaluació per part del
Departament de Logística i Infraestructures.
2) Negociació
Posteriorment, s’enviaran invitacions simultàniament a tots els candidats per tal de
participar en la fase de negociació.
Aquesta negociació es desenvoluparà mitjançant reunions individuals amb cada licitador,
en les què es tractaran les qüestions assenyalades en aquest plec per ser objecte de
negociació (criteris 1, 2 i 3 de l’apartat anterior).
A més dels membres de la comissió de negociació abans esmentada hi assistirà, per part
de l’empresa licitadora, el representant que hagi estat designat per a la licitació. Del seu
contingut i resultat s’aixecarà un Acta que serà signada pels integrants de la Comissió i el
representant de l’empresa licitadora.
S’estableix la possibilitat de fer fins a un màxim de 2 reunions, encara que amb una
podria ser suficient. Cada reunió serà de un màxim de 45 minuts.
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La negativa injustificada d’una empresa a participar en la negociació, serà motiu
d’exclusió definitiva del procediment. No s’entendrà per negociació l’exclusiu intercanvi
de correus electrònics, ni la simple entrega d’ofertes i reofertes.
Durant la negociació poden sorgir idees o plantejaments que l’òrgan negociador pot
estendre a la resta d’operadors per si ells també poden o volen incorporar-les a les seves
ofertes, sempre que no es consideri la informació reservada i sempre que aquests nous
plantejaments no signifiquin una revisió substancial de la primera oferta i no una simple
evolució de l’oferta.
3) Proposta oferta definitiva
Finalitzat el procés de negociació, les empreses licitadores presentaran una oferta final
que recollirà la seva postura definitiva, en el termini que es determini per la Comissió de
negociació, que serà el mateix per a tots els licitadors i no serà superior a 48 hores.
Les ofertes definitives s’han d’enviar, en un fitxer encriptat amb contrasenya, per correu
electrònic a l’adreça següent: contractació_psim@bcn.cat. Les ofertes enviades per altres
sistemes d’enviament o bé presentades a un altre correu electrònic diferent a l’indicat no
seran admeses.
Un cop finalitzat el termini concedit i fins les 14 hores del dia següent, s’ha de remetre la
contrasenya a la mateixa adreça electrònica, per tal que siguin obertes pels membres de
la Comissió de negociació, tot aixecant la corresponent Acta.
Si la proposta/oferta final no es correspon amb la negociació del procés, segons les actes
que constin de les reunions realitzades, s’hauria de donar un tràmit d’audiència amb el
candidat/s amb la finalitat de què justifiqui la discordança, i si finalment no es
correspongués amb el procés de negociació, es considerarà exclosa l’esmentada
empresa.
El procediment haurà de garantir el respecte als principis d’igualtat de tracte, caràcter
secret de les ofertes i confidencialitat.

4. Garantia
Garantia definitiva: No. Per tractar-se d’un subministrament mitjançant arrendament,
atès que els pagaments s’efectuen per mesos i els vehicles es retornen una vegada
finalitzat el contracte, no es preveu període de garantia de l’execució del contracte.

5. Recepció del servei i facturació
-

-

El contracte està subjecte a comprovació material?:
o No, atès que el 7 vehicles objecte de lloguer s’aniran canviant a llarg de la durada del
contracte.
Tipus pagament:
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o

Parcial. El pagament és farà a mes vençut

6. Direcció i inspecció del contracte
Es designa com a responsable del contracte a: Eric Pintor, cap del Departament de
Logística i Infraestructures.

7. Condicions especials d’execució
-

De caràcter social:

c. Pagament de preu a les empreses subcontractades.
d. Compliment normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució comercial.
Obligacions del contractista:
-

Import pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil: 80.000,00 €

El Cap del Departament de Logística i Infraestructures
Signat: Eric Pintor González
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Eric Pintor Gonzalez el dia 28/01/2019 a les 14:24, que informa.
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