Gerència de Seguretat i Prevenció
Direcció de Logística i Infraestructura

Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte per a
l’execució del subministrament de l’equipament pel circuit tancat de televisió
(CCTV) de Passeig de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible.

Contracte reservat: NO
Lots: NO
Núm. Expedient 20214430
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1. Antecedents
L’Ajuntament de Barcelona vol potenciar la seguretat a la via pública utilitzant
càmeres de vídeo vigilància. Fruit d’aquest desig està la seva participació en el
projecte europeu SECUR CITIES per aconseguir una millora de la seguretat pública de
Barcelona a través de la millora del circuit tancat de televisió (en endavant CCTV).
Una de les iniciatives del projecte és aplicar aquesta millora al Passeig de Gràcia.
Aquest projecte s’emmarca dins l’interès per part de l’ Ajuntament d’una millora
continua de la seguretat pública i, en el cas que ens ocupa, també per donar
acompliment a un acord que en temes de seguretat l’Ajuntament té amb l’Associació
de Comerciants del Passeig de Gracia per la millora de la seguretat a l’entorn.

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida
El projecte SECUR CITIES consisteix en 2 fases, distribuïdes de la següent manera:


Fase 1. Any 2019: Sistema de visualització de gran format Videowall i Sistema
de Control i integració de sistemes de CCTV existents. .



Fase 2. Any 2020/2021: Substitució i millora de les càmeres de CCTV de
seguretat pública i instal•lacions complementàries necessàries al centre de
control.

La Gerència de Seguretat i Prevenció a determinat quins punts de la ciutat son els mes
adients per reforçar la videovigilància i millorar així la seguretat cuidadana.
Un dels que s’ha considerat estratègic és el Passeig de Gràcia on la iniciativa preveu
disposar de 17 punts de videovigilància.
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona
no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions,
motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa i amb total respecte als
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de
tracte.
Tanmateix, per tal d’assegurar una correcta realització de la prestació i per donar
resposta també a aquestes necessitats, alhora de fer possible l’aportació de noves
millores o solucions més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat
detectada, es considera una durada mínima del contracte de 1 mes sense possibilitat
de pròrroga.
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació del
subministrament de l’equipament pel circuit tancat de televisió (CCTV) de Passeig de
Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible
3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte
que millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida
L’objecte del contracte és el subministrament de l’equipament pel circuit tancat de
televisió (CCTV) de
Passeig de Gràcia, amb mesures de contractació pública
sostenible
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En concret pel present contracte es vol adquirir:




Un servidor per l’ampliació de la capacitat del sistema de gravació d’imatges de
CCTV instal•lat a la Sala Conjunta de Comandament (SCC)
17 càmeres de vídeovigilància amb les característiques del estàndards del
Sistema de Videovigilància de l’Ajuntament de Barcelona.
10 llicències Milestone pel sistema existent de gravació de imatges de CCTV
instal•lat al SCC

Les obligacions del contractista, relatives a l’objecte del contracte, estan definides a la
clàusula 4 del plec de prescripcions tècniques.
Considerant que aquesta contractació (CPV 32235000-9) és la millor solució, cal
indicar que les fases del cicle productiu de l’objecte del contracte són les següents:
- La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a l’obtenció del
subministrament.
- El cost de la fabricació o producció.
- La comercialització i les condicions en les que aquesta es realitza.
- Transport o distribució dels productes manufacturats.
Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb
qualsevol fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o
quantitativa.
Les mesures que, d’acord amb l’anterior, es considera adient incorporar són les
següents:
a) Pressupost màxim de licitació desglossat en despeses directes i indirectes
b) Oferta anormalment baixa per no adequació de l’oferta als costos salarials
4. Divisió en lots
Motius pels que no es fa la divisió en lots:
Per la seva naturalesa, no és possible entendre que les prestacions del contracte
puguin tenir una realització i un aprofitament individual i funcional que permeti la seva
execució de forma independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació
global dels treballs per a una correcta execució global de les prestacions que resultaria
desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució
del contracte, fet que permet concloure que les prestacions no poden ser executades
de forma independent sense menyscabar l’adequada execució dels treballs i una
correcta assignació dels recursos públics, proporcionals a la finalitat requerida.
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5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)
Pel càlcul de l’import del contracte ens basem en els costos del mateix material que ja
s’ha adquirit en altres fases del projecte SECUR CITIES.
En concret resulta:

MATERIAL

UNITATS

COST UNITARI
(sense IVA)

TOTAL

Càmera PNB-A9001 BOX WISENET 4K amb
AI+Òptica Varifocal MP 4K

17

1.723,16 €

29.293,72 €

1

17.387,14 €

17.387,14 €

10

269,00 €

2.690,00 €

10

105,00 €

1.050,00 €

Server Dell PowerEdge 540, equivalent o
superior
XPCODL XProtect Corporate Device License (DL)
de Milestone
Y3XPCODL 3 Years Care Plus for XProtect
Corporate DL

TOTAL sense IVA 50.420,86 €
IVA

10.588,38 €

TOTAL

61.009,24 €

Així resulta que el pressupost base de licitació que es considera amb els preus de
mercat hauria de ser de quantia 61.009,24 euros. El pressupost net de 50.420,86
euros i l’IVA de 10.588,38 euros, amb un tipus del 21%.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el
tipus de la licitació.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
El sistema de determinació del preu és a preu alçat. En tot cas les ofertes que
excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses del procediment.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
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El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es
considera que és el següent:

Costos directes

Import €

Costos salarials

5.500,41 €

Seguretat social a càrrec empresa (30%
salaris)

2.357,32 €

Material

35.000,00 €
Suma costos directes

Costos indirectes

42.857,73 €

Import €

Despeses generals d’estructura (8%)

4.033,67 €

Benefici industrial ( 7%)

3.529,46 €

Suma costos indirectes
TOTAL

7.563,13 €
50.420,86 €

5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 50.420,86 euros. Els conceptes que inclou
son:

Any
2021

Pressupost
net
prestació
50.420,86

Pressupost
net
eventuals
pròrrogues
0

Pressupost net
modificacions
amb increment
de cost
0

Pressupost net
altres
conceptes
0

SUMA
50.420,86

6. Imputació pressupost municipal
Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de
l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al pressupost i partida següent:

Any
2021

Econòmic

Programa

Orgànic

62577

13212

0400

Import net
50.420,86

%
IVA
21

Import
IVA

10.588,38 €

Suma imports total

Import total

61.009,24 €
61.009,24 €
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7.Termini d’execució
La durada de les prestacions serà d’un mes
l’acceptació de la notificació de la resolució.

a comptar des de l’endemà de

8. Procediment d’adjudicació
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen
el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a
la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte
mitjançant el procediment obert simplificat abreujat.
9. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les
empreses
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les
condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en
aquest procediment d’adjudicació és la següent:
- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social
prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no
es trobin en supòsits de prohibició de contractar.
Ateses les característiques d’aquest contracte creiem que no es necessari requerir
solvència econòmica i financera ni solvència tècnica o professional.
10.

Revisió prèvia de les característiques ofertades dels productes

Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, l’Ajuntament podrà, si així ho
considera, requerir a l’empresa adjudicatària a lliurar, en un lloc de Barcelona que
se li indicarà, en un termini no superior a 2 dies hàbils des del requeriment, una de
les càmeres del model ofertat.
Un cop verificades les característiques de l’equipament i la seva plena adequació a
l’oferta presentada, li serà retornat al seu propietari. La superació de les proves
tècniques (si es demanen) serà imprescindible per a l’adjudicació del contracte.
En cas que el producte ofertat no s’ajusti a les característiques tècniques exigides
en el present plec, l’empresa quedarà exclosa d’aquest procediment per no complir
els requeriments tècnics del contracte i es procedirà a requerir l’equipament mostra
al següent licitador segons l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
11.
Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la
puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar
Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu
cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en
relació qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot
seguit s’indica i justifica relacionats per ordre decreixent d’importància:
Criteris automàtics: puntuació total fins a 100 punts
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Criteri: Preu Ofert. Ponderació: 57 punts
Representa el 52% del total de puntuació a obtenir.
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 no és possible introduir criteris de caràcter qualitatiu, diferents als
ja previstos als apartats següents, que tinguin un pes equiparable al del preu com a
factor determinant de l’adjudicació.
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.
Criteri: extensio del perìode de garantia del servidor... Ponderació: 18 punts
Representa el 18% del total de puntuació a obtenir.
Es valorarà l’increment del perìode de garantia del servidor indicat en el punt 5 del
plec tècnic fins un màxim de 3 anys addicionals atorgant 6 punts per cada any
d’increment
Criteri: Subministrament pack adicional de 10 llicencies Milestone
XPCODL+Y·XPCODL..................................................... Ponderació: 15 punts
Representa el 15% del total de puntuació a obtenir.
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Es valorarà el lliurament de fins un màxim de 3 packs de 10 llicències de Milestone
XPCODL+Y·XPCODL cadascun
S’atorgaran 5 punts per cada pack de 10 llicències.
Criteri: extensio del perìode de garantia de les càmeres..... Ponderació: 10
punts
Representa el 10% del total de puntuació a obtenir.
Es valorarà l’increment del perìode de garantia de les càmeres indicat en el punt 5
del plec tècnic fins un màxim de 2 anys addicionals atorgant 5 punts per cada any
d’increment
Per fer més comprensible la seva proposta, els licitadors presentaran la informació
en dos fitxers diferenciats:
a) Fitxer amb la documentació indexada amb les característiques tècniques del
producte ofertat i amb la següent informació:
 Inventari de tot l’equipament subministrat
 Detall de de cada càmera.
 Detall de la configuració del servidor de vídeo gravació i
emmagatzematge subministrat incloses les llicències i els suports i les
seves dates d’enregistrament al portal del fabricant.
 Detall de la configuració de la plataforma del servidor subministrat
 Altre informació que el licitador rellevant per fer més comprensible la
seva proposta.
b) Fitxer amb la documentació indexada que haurà de ser valorada segons els
criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en les clàusules del plec de
clàusules administratives particulars que regeixen per aquesta contractació.
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12.Garanties
D’acord amb la previsió de l’article 106.1 LCSP, es considera convenient eximir la
constitució de la garantia definitiva per l’empresa que resulti adjudicatària per
tractar-se de subministraments de béns consumibles el lliurament i la recepció dels
quals s’hagi d’efectuar abans del pagament del preu.
13.Termini de garantia (duplicat amb 5 PPT)
•
Les càmeres tindran un mínim de 3 anys de garantia des de la instal•lació, no
des del subministrament
•
El servidor tindrà un mínim de 2 anys de garantia i suport des de la instal•lació
no des del subministrament.
14.Condicions especials d’execució
13.1 Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució
comercial.
L'empresa contractista ha d'acreditar que els béns objecte del contracte s'han fabricat
respectant les normes sociolaborals vigents a l'Estat espanyol, la UE i aprovades per
l'OIT, especialment la convenció sobre Drets de l'Infant de 1990 o la convenció
Internacional sobre la protecció de drets dels Treballadors Migratoris i dels seus
familiars.
L'empresa licitadora ha de presentar una declaració responsable en el termini de deu
dies posteriors a la data de formalització del contracte. El/La responsable del contracte
pot requerir en qualsevol moment documentació o certificacions acreditatives.
El contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea
en matèria de protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació
contractual essencial de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de
l'article 211.

15. Pagament del preu
El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació d’una única factura i
prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.
16. Modificacions del contracte
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el
contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de
8 de novembre, de contractes del sector públic
17. Revisió de preus
En aquest contracte no es podrà revisar el preu.
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18. Subcontractació
Ateses les característiques i qualitats que han estat objecte de valoració i consideració
determinant per a l’adjudicació de la millor relació qualitat preu del contracte, no es
permet la subcontractació.

19. Cessió del contracte
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte.
20. Règim específic de penalitats
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores
que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, a banda de les
penalitzacions generals apliquem una penalització específica
Es penalitzarà a l’adjudicatari amb 150 € per cada setmana de retard en el lliurament
del material a contar a partir de les 4 setmanes pel lliurament que indica el plec
tècnic.
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment
l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les
penalitats.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

Responsable Sistemes Informació

Josep Clotet Ciruelo
Barcelona 18 d’octubre del 2021
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