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GENERALITAT DE CATALUNYA

Informe justificatiu
Expedient

SCT-2021-58

Unitat
promotora

Gestió i Planificació Seguretat Viària

Procediment

Obert

Objecte

Subministrament de cinemòmetres

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

600.000,00

Valor estimat

600.000,00

Termini d'execució

Contracte Públic

Subministraments

IVA €

Import amb IVA €

126.000,00
-

726.000,00
-

2 Mesos

Memòria justificativa per el subministrament de 24 cinemòmetres
compactes portàtils de tecnologia làser
Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és el subministrament de 24 cinemòmetres compactes
portàtils de tecnologia làser, que permetin la utilització de forma estàtica, per la Direcció
General de la Policia i les policies locals.
Està inclòs en aquest contracte, el subministrament dels cinemòmetres, les sessions de
formació per la utilització dels equips, la integració de les sancions i estadístiques al sistema
informàtic del Servei Català de trànsit i al sistema informàtic de la Direcció General de la
Policia, garantia, manteniment i verificacions.

Justificació de la necessitat
El Decret 53/2015 de 14 d’abril, de reestructuració del Servei Català de Trànsit, li atribueix
l’impuls d’elaboració del Pla de Seguretat Viària. Una de les accions previstes és aconseguir
una reducció significativa de la accidentalitat i combatre les infraccions contra la seguretat
viària en col·laboració i coordinació amb les policies de trànsit i especialment amb la Divisió
de Trànsit del cos de Mossos d’Esquadra.
L’objectiu principal del Servei Català de Trànsit és el de reduir la sinistralitat viària a
Catalunya, evitar els accidents provocats per una velocitat excessiva i fora dels límits legals
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establerts, per assolir la Visió Zero, és a dir, zero víctimes mortals per accidents de trànsit a
l’any 2050.
Per donar compliment a aquestes accions, el Servei Català de Trànsit necessita contractar
el subministrament de nous radars portàtils de tecnologia làser, que un cop adquirits, posarà
a disposició de la Direcció General de la Policia i de les policies locals d’aquells ajuntaments
que els demanin i que tinguin un conveni de col·laboració signat amb el Servei Català de
Trànsit.

Divisió en lots
No es considera procedent la divisió en lots perquè l’objecte del contracte és el
subministrament d’un mínim de 24 cinemòmetres compactes portàtils de tecnologia làser
idèntics, posteriorment, aquests equips estaran subjectes a un servei i, en conseqüència, a
un manteniment i verificació dels mateixos. El més idoni per garantir una millor prestació,
eficàcia i eficiència d’aquests serveis és la uniformitat de les característiques i de les
prestacions dels cinemòmetres esmentats.

Antecedents
L’any 2016 es van adquirir a través de l’expedient SCT-2016-217, nou cinemòmetres mòbils
de tecnologia microones, per un import de 459.000,00 €, abans de l’IVA. L’adjudicatari va
ser l’empresa TRADESEGUR, SA.
L’any 2019 es va iniciar l’expedient SCT-2019-20002 per la compra de diversos
cinemòmetres; l’import de licitació va ser 165.250,00 €, però el 23 de maig de 2019
l’empresa Samapgroup Telecomunicaciones, SL amb CIF: B65971806 va interposar un
recurs especial en matèria de contractació sol·licitant la nul·litat dels plecs tècnics i
suspensió del procediment de contractació, el 7 de juny del 2019 es va resoldre el
desistiment.
Per l’any 2021 es proposa un nou contracte de subministrament d’un mínim de 24
cinemòmetres portàtils amb tecnologia làser, els criteris d’adjudicació i les característiques
dels cinemòmetres s’han definit de manera que més genèrica per tal de no vulnerar el
principi de concurrència i igualtat de tracte.

Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte
El preu màxim unitari de licitació s’ha obtingut consultant diversos preus d’equips existents
en el mercat de característiques similars a les que es demanen en el plec de prescripcions
tècniques.
El preu unitari establert en el quadre incorpora els costos indirectes propis del
subministrament, i per aquest motiu no es detallen.
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El pressupost base de licitació del present contracte puja la quantitat de 600.000,00 €
abans de l’IVA.
La quantitat a subministrar serà la resultant de dividir l’import del pressupost
d’aquest contracte, de 600.000,00 €, abans de l’IVA, entre el preu unitari de licitació per
cinemòmetre, el qual serà, com a màxim, de 25.000,00 €, abans de l’IVA.
Cada proveïdor presentarà la seva oferta que inclourà el preu unitari per equip en el que
s’inclourà la integració de les sancions i estadístiques al sistema informàtic, les sessions de
formació, la garantia, manteniment i verificacions.

CONCEPTE

UNITAT

PREU
UNITARI

Subministrament de cinemòmetres, inclòs
la integració de sancions i estadístiques al
sistema informàtic, sessions de formació,
garantia, manteniment i verificacions

24

25.000,00 €

600.000,00 €

IVA 21%
Total amb IVA

126.000,00 €
726.000,00 €

IMPORT

Atès que en aquesta licitació no es preveuen modificacions ni pròrrogues, el valor estimat
del contracte coincideix amb el pressupost sense IVA del quadre anterior.

Forma de pagament
Els pagament es realitzarà mitjançant la presentació d’una única factura un cop entregat tots
els cinemòmetres i realitzat les quatres sessions formatives.
La factura haurà d’estar degudament conformada per la responsable de Gestió i Planificació
de Seguretat Viària de la Sub-direcció General de Seguretat Viària del Servei Català de
Trànsit.
L’adjudicatari no tindrà dret a la percepció d’abonaments anticipats per operacions
preparatòries de l’execució del contracte.

Període d’execució
El contracte s’inicia partir del dia 1 de gener de 2021 o a la data de signatura del contracte
fins 60 dies posteriors a la firma del mateix.
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Procediment de licitació
Per la naturalesa del contracte objecte de licitació i del seu valor estimat, es considera
adient tramitar la licitació mitjançant el procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, d’acord amb l’article 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic i els reglaments 2019/1827 i 2019/1828 de la Comissió Europea, de 30
d'octubre de 2019.

Criteris de valoració
Els criteris de valoració previstos per aquest contracte, tots són objectius, ja que en el plec
de prescripcions tècniques s’indiquen les característiques dels equips a subministrar i els
requeriments que haurà de complir l’adjudicatari.

9.1

Oferta tècnica
L’oferta tècnica ha d’estar convenientment documentada.
Els licitadors presentaran un informe tècnic on es descrigui els cinemòmetres a
utilitzar, els complements i el servei post-venda que tinguin previst realitzar.
Els valoraran els següents aspectes:
9.1.1



Disposar d’un repetidor wifi per ampliar el camp de control
Sí:
5 punts
NO: 0 punts

9.1.2


Programable per identificar el tipus de vehicle (lleuger / pesat)
Sí:
5 punts
NO: 0 punts

9.1.3



Disposar d’un kit de proteccions per portar a la maleta de moto patrulla
Sí:
5 punts
NO: 0 punts

9.1.4



Bateria addicional
Sí:
5 punts
NO: 0 punts

9.1.5



Suports addicionals
SÍ, (Moto Patrulla) 5 punts
Cap
0 punts

9.1.6 Ampliació del termini de la garantia a 3 anys
 Sí:
5 punts
 NO: 0 punts
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9.2

Oferta econòmica
Es puntuarà amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en 70 punts.
Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat
entre ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
Puntuació= 70* (IL-IO)/(IL-OME)
IL= import de licitació
IO= import ofert
OME= oferta més avantatjosa

Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i
financera
10.1 Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica o financera dels licitadors haurà de ser acreditada, d’acord amb el
que disposa l’article 87.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, amb el volum de negocis anual dels tres darrers exercicis disponibles. Es considera
que, l’any de major volum ha de ser igual o superior a 1,5 vegades l’import de licitació del
contracte.
La forma d’acreditació serà la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al
registre mercantil, si l’empresari està inscrit en aquell registre i, en cas contrari, pels
dipositats en el registre oficial en el qual ha d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el registre mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel registre mercantil o en cas de no
estar obligats podran acreditar la solvència amb una declaració indicant el volum de negocis
global de l’empresa en cada anualitat.

10.2

Solvència tècnica o professional

Pel que fa a la solvència tècnica i professional i d'acord amb l'article 89, de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, les empreses acreditaran la seva solvència
tècnica mitjançant la relació dels subministraments principals efectuats, en els tres últims
anys, de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte.
Cal presentar:
a) Una relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o
similar que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim,
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els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que tingui en
poder seu que acreditin la realització de la prestació
b) Indicació del personal tècnic o les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, de
què es disposa per a l’execució del contracte, especialment els encarregats del
control de qualitat.
c) Mostres, descripcions i fotografies dels productes que s’han de subministrar,
l’autenticitat dels quals es pugui certificar a petició de l’entitat contractant.
d) Per acreditar l’assistència post-venda del personal tècnic que portarà a terme el
servei, cal presentar els títols de la formació específica la qual ha de ser emesa pel
fabricant dels equips objecte del contracte.

Ofertes amb valor anormal o desproporcionat
Per apreciar l’anomalia en el conjunt de criteris es donin al mateix temps les dues condicions
següents:
J.1 Que l’oferta econòmica estigui un 30% per sota de la mitjana de les ofertes presentades.
En cas d’haver una sola oferta, aquest percentatge es referirà a l’import de licitació.
I alhora
J.2 Que la puntuació obtinguda en els criteris qualitatius estigui per damunt del valor que
resulti de la suma de les variants 1 i 3
1. Mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores.
2. Desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores
respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir,
sense tenir en compte el signe positiu o negatiu.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels
convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.

Condicions especials d’execució
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Per la naturalesa del contracte no es considera adient incorporar cap altra condició especial
d’execució a banda de la que estan regulades als plecs de clàusules administratives
particulars.

Responsable del contracte
El responsable del contracte, encarregat, entre d’altres, de supervisar el compliment
de totes les obligacions i condicions contractuals, canalitzar les comunicacions,
instruccions i comprovacions en l’execució del contracte, serà la responsable de
Gestió i Planificació de Seguretat Viària de la Sub-direcció General de Seguretat Viària
del Servei Català de Trànsit.

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

600.000,00

126.000,00

6200

D/620000100/2220/0000

Anna Pintó Piera
Responsable de Gestió i Planificació de Seguretat Viària
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