INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ DEL
MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE SEGON NIVELL DEL SISTEMA TMOBILITAT (ANY 2022), D’IDONEÏTAT DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE I
D’ALTRES ASPECTES EXIGITS PELS ARTICLES 28 I 116 DE LA LLEI DE
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (EXP C-10/2021)

1. ANTECEDENTS
D’acord amb els seus estatuts, SERMETRA, S.L. té per objecte la prestació de serveis
de manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de sistemes de venda i validació de títols
integrats i de sistemes d’ajuda a l’explotació de serveis de transport públic col·lectiu de
viatgers.

2. IDENTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS QUE ES PRETENEN COBRIR, ABAST I
NATURALESA DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA
IDONEÏTAT DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE PER A SATISFER LES
NECESSITATS IDENTIFICADES
Els equips objecte de manteniment preventiu i correctiu de segon nivell pertanyen al
Sistema de Venda i Validació (SVV) T-Mobilitat.
El sistema té una sèrie d'equips instal·lats a bord dels autobusos dels operadors
integrats sobre els que cal fer determinades tasques de manteniment preventiu,
correctiu en cas d’avaria i de traspassos i desinstal·lacions. Aquests equips són el
pupitre, la o les validadores de títols, el terminal de consulta i la infraestructura a bord
dels vehicles.
D’aquesta manera es planteja la necessitat de disposar d’un servei tècnic de
manteniment preventiu i correctiu de segon nivell, així com per a la realització de
traspassos i desinstal·lacions.
Més concretament, la present licitació abasta els següents serveis (d’acord amb la
clàusula 2 del plec de prescripcions tècniques particulars):
• Manteniment preventiu segon nivell
o Preventiu Pupitres
o Preventiu Validadores i Terminals de consulta
o Preventiu Infraestructura
• Manteniment correctiu segon nivell
o Correctiu Pupitres
o Correctiu Validadores i Terminals de consulta
o Correctiu Infraestructura
• Servei d’instal·lador
o Traspassos
o Desinstal·lacions
o Instal·lacions sobre les desinstal·lacions realitzades anteriorment
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3. JUSTIFICACIÓ
Amb aquesta finalitat, i d’acord amb allò establert a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, “LCSP”), es considera adient
procedir a la contractació dels serveis de “Manteniment preventiu i correctiu de segon
nivell del Sistema T-mobilitat (any 2022)”.
A aquests efectes, i d’acord amb allò que recull l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, la Gerència ha procedit a elaborar un plec
de prescripcions tècniques regulador dels termes i condicions exigits per a l’execució
del contracte objecte de la licitació, el qual s’incorpora com a annex al present informe.
Així mateix, consultada aquesta necessitat amb l’Àrea de Gerència de SERMETRA SL,
existeix, als efectes previstos a l’apartat 3 de l’abans referit article 116, crèdit suficient.
S’incorpora al present informe un certificat d’existència de crèdit.

4. JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
És necessari contractar els serveis de Manteniment preventiu i correctiu de segon nivell
del Sistema T-mobilitat (any 2022) atès que les tasques de la present licitació
requereixen un elevat volum de recursos i mitjans humans que han de ser prestats per
uns perfils específics amb especialització en equips i programari específic que el
personal de SERMETRA SL no té capacitat de prestar, ni per la dedicació que exigeix
ni pels coneixements específics i necessaris que es requereixen en els treballs a
desenvolupar.
Així doncs, atenent a que les tasques a desenvolupar tenen un àmbit que depassa
l’habitual dels treballs del personal de SERMETRA SL, fa necessari contractar l’objecte
de la present licitació.

5. DIVISIÓ EN LOTS
D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera
improcedent procedir a la divisió en lots l’objecte del contracte, atesa la naturalesa dels
serveis a contractar, ja que la correcta execució del contracte, derivada de la naturalesa
de l’objecte del mateix, implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents
prestacions, circumstància que es veuria impossibilitada per la seva divisió en lots i
execució per part d’una pluralitat de contractistes diferents.
Per tant no s’escau la divisió en lots donat que aquesta comportaria una execució del
contracte excessivament difícil des del punt de vista tècnic. Alhora, la necessitat de
coordinar els diferents contractistes pels diferents lots podria comportar un risc
important en l’execució adequada del contracte.
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6. CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ
Metodologia de treball
En virtut del compliment de la Llei 9/2017 LCSP, SERMETRA SL ha elaborat els
pressuposts base de licitació adequats a preus de mercat separant l’import del
manteniment preventiu, del manteniment correctiu i de l’import dels traspassos i
desinstal·lacions. Els criteris que s'han seguit per realitzar-lo estan completament
alineats amb els Plecs tècnics de la licitació.
Desglossament tasques bàsiques
Amb l'objectiu de facilitar l'homogeneïtzació i comparació d'ofertes a efectes econòmics
dels treballs a dur a terme per al desenvolupament de l’objecte del contracte es divideix
el pressupost en:
1. Costos directes en relació a l'equip de treball que es considera necessaris
per a la realització de les tasques que constitueixen l’objecte del contracte
2. Costos indirectes que es consideren necessaris per a donar cobertura a la
correcta realització de les tasques que constitueixen l’objecte del contracte
El pressupost base de la licitació:
Pressupost base
Costs directes
Costs indirectes
Total pressupost màxim

Total
312.670,10 €
34.393,71 €
347.063,81 €

Costos directes: equip de treball.
Equip de treball i necessitats estimades.
D'acord a la LCSP el pressupost base de la licitació s'ha dut a terme de manera
desglossada i amb desagregació de categoria professional dels costos salarials estimats
a partir del conveni laboral de referencia “Resolució de 7 d’octubre de 2019, de la
Direcció General d’Ocupació, per la qual es registra i publica el XIX Conveni col·lectiu
del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics ”.
Aquest conveni és la referencia de mercat en el moment de l'elaboració d'aquesta
licitació.

Preu horari aplicat
Per tal de determinar el preu horari de cada un dels perfils sol·licitats s’ha tingut en
compte d’acord amb el conveni col·lectiu de referència citat en aquest mateix punt de
l’informe jurídic:
•

El còmput total anual de 1.792 hores per perfil
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•

Les taules salarials segons el rol en el projecte i d'acord amb els següents
barems establerts:
Salari brut aplicat
Cap de projecte
Personal tècnic

Sou brut anual
94.307,08 €
38.068,87 €

A continuació es detalla en la taula adjunta el preu horari màxim a aplicar segons les
dades del conveni col·lectiu citades:
Preu horari aplicat
Cap de projecte
Personal tècnic

Preu hora
52,63 €
21,24 €

Càlcul del cost dels serveis professionals
Per la realització del càlcul de l’import de licitació de la part associada als serveis
professionals, s’han tingut en compte les següents premisses:
•

Es preveu la prestació d’aquests serveis en forma d’una quota variable que es
correspon a una dedicació d’hores per a tasques manteniment preventiu,
correctiu i de traspassos i desinstal·lacions, per als perfils detallats a continuació
amb una previsió de dedicació màxima anual:

Cap de projecte Personal
(hores)
tècnic (hores)
Activitat
Manteniment Preventiu
0
6.800
Manteniment Correctiu
0
2.250
Traspassos i desinstal·lacions
0
3.800
Gestió de la qualitat del projecte
470
0
Total
470
12.850
•

Esforç
(hores)
6.800
2.250
3.800
470
13.320

Així, el percentatge de dedicació mig de cada un dels perfils professionals, es
detalla a la taula següent:
Equip de treball
Cap de projecte
Personal tècnic

Percentatge
dedicació
3,5%
96,5%

Esforç
(hores)
470
12.850

Així, l’import màxim de licitació, pels serveis professionals, s’obté aplicant la tarifa
horària màxima de cada perfil a l’esforç estimat per a cada perfil , tal com es detalla a la
taula següent:
Percentatge
dedicació
Cap de projecte
3,5%
Personal tècnic
96,5%
Total
100%
Cap de projecte

Esforç
(hores)
470
12.850
13.320

Preu hora

Total

52,63 €
21,24 €

24.736,10 €
272.934,00 €
297.670,10 €
4

Addicionalment, s’ha efectuat la reserva d’una quantitat econòmica fixa per a l’adquisició
material fungible necessari per a la correcta realització de les tasques.
Material
Material fungible (bossa econòmica)

Import total
15.000,00 €

El nombre de serveis utilitzats per a fer el càlcul és estimatiu, de tal forma que
SERMETRA, SL no està obligada a consumir la totalitat de la bossa ni un percentatge
determinat, sense que aquest fet doni dret a l’adjudicatari a ser compensat o rescabalat.
El preu màxim del contracte corresponent a aquesta part del pressupost coincidirà amb
l’import previst màxim (15.000,00 euros), essent el preu final que es pagarà per aquest
concepte el que resulti d’aplicar els preus pressupostats per l’adjudicatari pels serveis
efectivament prestats.
En cas que s’hagi d’utilitzar la bossa, atès que no es pot preveure a priori el material
concret que es requerirà, el contractista haurà de presentar un pressupost, que haurà
de ser aprovat per SERMETRA, SL. En el cas que SERMETRA, SL cregui que el
pressupost presentat és excessiu o per sobre de mercat, es demanarà que reajusti
l’import, i de no fer-se, SERMETRA, SL es reserva el dret a demanar pressupost a
tercers industrials.
El contractista lliurarà a SERMETRA, SL durant el primer mes una llista dels preus dels
recanvis més utilitzats. SERMETRA, SL es reserva el dret de demanar pressupost a
tercers si considera que el preu ofert pel contractista no està en el preu de mercat.
Total costs directes
Costs directes
Despeses de personal
Equips i material fungible
Total costos directes

Total
297.670,10 €
15.000,00 €
312.670,10 €

Costos indirectes
Per calcular els costs indirectes s’ha aplicat un cost de l’11% sobre els costs directes,
corresponents als costs de gestió i benefici industrial:
Costs indirectes
Despeses de gestió (5%)
Benefici industrial (6%)
Total costs indirectes

Despeses de
personal

Material fungible
(Bossa material)

Total

14.883,51 €
17.860,21 €
32.743,71 €

750,00 €
900,00 €
1.650,00 €

15.633,51 €
18.760,21 €
34.393,71 €
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Pressupost base de la licitació
Pressupost base
Costs directes
Costs indirectes
Total pressupost màxim
21% IVA
Pressupost IVA Inclòs

Total
312.670,10 €
34.393,71 €
347.063,81 €
72.883,40 €
419.947,21 €

Es fa constar que el pressupost de licitació preveuen totes aquelles despeses generals
i d'administració derivades de la provisió del servei. En concret, les tarifes tenen en
compte els costos salarials dels diferents perfils, els costos de Seguretat Social,
formació i riscos laborals, a càrrec de l’empresa, així com els costos directes i indirectes.
El pressupost base de licitació és de 419.947,21 € (quatre-cents dinou mil nou-cents
quaranta-set euros amb vint-i-un cèntims d’euro), IVA inclòs. Aquest es desglossa en
347.063,81 € (tres-cents quaranta-set mil seixanta-tres euros amb vuitanta-un cèntims
d’euro) IVA no inclòs més 72.883,40 € (setanta-dos mil vuit-cents vuitanta-tres euros
amb quaranta cèntims d’euro) en concepte d’IVA.

7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El projecte no preveu pròrrogues ni modificats pel que el valor estimat del contracte és
de 347.063,81 € (tres-cents quaranta-set mil seixanta-tres euros amb vuitanta-un
cèntims d’euro) IVA exclòs.

8. DETERMINACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I DELS CRITERIS A
TENIR EN COMPTE PER A PROCEDIR A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
La present licitació és pertinent atès que SERMETRA, SL no té ni els mitjans per portarla a terme ni dels coneixements necessaris (veure informe relatiu a la insuficiència de
mitjans).
Atesa la complexitat inherent als serveis a licitar, donada la dificultat del treball objecte
de contractació i la manca de recursos personals propis de SERMETRA, SL, queda
palesa la necessitat de contractar pel procediment obert harmonitzat la present licitació.
Aquesta determinació ve avalada pel valor estimat del contracte 347.063,81 €.
Pel que fa a la determinació dels criteris a tenir en compte per a procedir a
l'adjudicació del contracte, s'ha considerat que, per determinar l'oferta més
avantatjosa, d'acord amb allò establert a l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, és més adient usar una pluralitat de criteris
d'adjudicació en base a la millor realització qualitat preu.
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Criteris avaluables a través de fórmules (55 punts):
Oferta econòmica

51 punts

Valor de ponderació d’aplicació: 1,51
El resultat s’arrodonirà a dos decimals.

Millora Nivell Servei Correctiu
2 punts per cada dia de reducció de termini, fins a un màxim de 2 punts
El termini, d’acord amb el que es fixa al PPTP és de dos dies
laborables.

2 punts

Millora Nivell Servei Traspassos i Desinstal·lacions
1 punt per cada dia de reducció de termini, fins a un màxim de 2 punts
El termini, d’acord amb el que es fixa al PPTP és de és de tres dies
laborables.

2 punts

Criteris subjectes a judici de valor (45 punts):
Es valorarà la proposició tècnica en relació amb els criteris sotmesos a judici de valor
d’acord amb els valors numèrics establerts en aquest apartat per a cada criteri i
subcriteri.
A continuació es mostren els criteris i subcriteris considerats així com el seu barem de
valoració:
Solució proposada (fins un màxim de 45 punts)
La solució proposada, que es presentarà en forma de memòria (extensió màxima de 50
pàgines a una cara amb interlineat simple i lletra Arial 11) es valorarà segons els
següents punts:
-

La descripció de les tasques i activitats específiques del servei indicades en
l’apartat 3 del Plec de Prescripcions Tècniques, identificant una relació dels
aspectes tècnics que considerin més transcendentals per la prestació del servei
(fins a un màxim de 15 punts).
Es donarà un pes important al grau de detall de la definició de la solució, els
mecanismes utilitzats per realitzar el desenvolupament i per assegurar la qualitat.

-

La metodologia aportada per a la gestió i execució del servei, així com els
indicadors que s’incorporaran per fer-ne el seguiment, per atendre les
especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques. (fins a un màxim de 15
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punts).
Es donarà un pes important al grau de detall i de la concreció dels indicadors.
-

Propostes de millora i indicadors de seguiment a la descripció del contingut dels
lliurables indicats als apartats 2.6. i 2.7. del plec tècnic (fins a un màxim de 10
punts).
Es valorarà el número de propostes de millora, així com la idoneïtat de nous
indicadors de seguiment.

-

L’equip tècnic: Els licitadors hauran de presentar l’equip de treball que adscriurà
a la prestació del servei. Es valorarà la idoneïtat dels recursos proposats, en
concret, el nombre de perfils, la formació (universitària, formació professional,
cursos d’especialització, etc.) i experiències addicionals a la solvència, així com
l’adequació de l’equip tècnic (nombre de recursos i perfils) a les característiques
de cada component del servei, segons les tasques a desenvolupar per a cada
rol, atenent als perfils i principals funcions descrites al plec de prescripcions
tècniques, així com l’organització de l’equip i com es distribuiran els treballs entre
els seus membres (fins a un màxim de 5 punts).
Es valorarà l’adequació del nombre de recursos i el seus perfils a cada
component del servei, segons les tasques a desenvolupar per cada rol.

9. DETERMINACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ SI
S'ESCAU
Els criteris de solvència tècnica i econòmica s’han determinat en base a allò establert
als art. 87 i 90 LCSP, respectivament, i concretament, conforme als requeriments
mínims que es considera que necessàriament han de complir les empreses que
concorrin en la present licitació per a poder dur a terme l’objecte del contracte el qual
requereix un alt nivell d’especificitat i coneixement de la matèria objecte de contractació.
Aquests criteris de solvència requerits són:
-

Solvència econòmica i financera

Acreditar un volum anual de negocis global de l’empresa licitadora referit al millor
exercici dels darrers tres anys disponibles per un import mínim de 350.000 €.
L’acreditació es farà mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en l’esmentat registre, i en cas contrari
per les dipositades en el registre oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negoci
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
L’exigència d’aquest mitjà de solvència econòmica i financera està motivat per acreditar
la solvència del licitador i que la seva situació financera és suficientment fiable per al
desenvolupament de l’objecte del contracte.

-

Solvència tècnica o professional

a) Una relació dels principals serveis realitzats durant els darrers 3 anys d’àmbit
similar a la de l’objecte d’aquest contracte per un import superior a 100.000 €,
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indicant el seu import, dates i destinataris públics o privats dels mateixos. Els
serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats
per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan
el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest
o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
En el cas de les UTE’s, es podran sumar els treballs realitzats individualment per cada
empresa.
b) Acreditar que per a l’execució del contracte es disposa d’un equip tècnic
coneixedor de l’àmbit funcional i format, com a mínim, per un nombre de
components i titulacions que a continuació es detallen:
-

Un/a enginyer/a superior o llicenciat/da que actuarà com a cap de projecte i
responsable dels documents, tasques i propostes requerits, amb una
experiència mínima de 10 anys acreditable en l’àmbit dels equips SVV
embarcats.

-

Un tècnic amb experiència mínima acreditable en projectes de manteniment
d’equips SVV embarcats de 5 anys.

Mitjans d’acreditació:
- Aportar còpia dels títols formatius justificatius de la formació que s’exigeix..
- Aportar Currículum Vitae (CV) en què es demostrin els anys i tipus
d’experiència requerits per a cada perfil.
- Aportar els certificats acreditatius de les experiències.
L’equip que l’empresa posa a disposició del projecte s’ha de mantenir al llarg de la
vigència del contracte. Excepcionalment, en cas que fos necessària la substitució
d’algun dels perfils que composen l’equip mínim adscrit al contracte, Sermetra SL haurà
d’acceptar prèviament aquesta substitució, validant que el nou perfil compleix el mateix
nivell de solvència tècnica o superior, i que haurà d’estar operatiu en un màxim de dues
setmanes.
Aquesta relació és evidència de que el licitador té els coneixements suficients per a
desenvolupar el contracte

10. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS
Les condicions especials d'execució per a la present licitació s'han determinat en base
a les necessitats que cal cobrir específicament durant l'execució del contracte, juntament
amb altres obligacions en matèria social i laboral que es considera imprescindible que
es compleixin en les contractacions dutes a terme per SERMETRA, SL.
Les condicions especials d'execució de caràcter socialment responsable seran les
següents:
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•

Compliment en l’execució dels principis ètic i regules de conducta especificat en el
plec de clàusules administratives particulars de la licitació.

•

L'empresa contractista, en l'elaboració i presentació de l'objecte del contracte, ha
d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista
en l'ús del llenguatge i de la imatge.

•

Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal L’empresa
adjudicatària del contracte, en el termini de cinc (5) dies posteriors a la data de
signatura, ha de presentar a la persona responsable del contracte un pla o mesures
de conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal en relació amb
les persones ocupades en l’execució del contracte. A títol d’exemple: mesures
econòmiques o assistencials que facilitin l’atenció de menors o persones
dependents; mesures laborals com la reducció de jornada, excedències, llicències o
permisos de paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o reassignació de
serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació, adequació de la jornada
laboral a l’horari escolar, complement retributiu per escoles infantils, o altres de
similars.

Les obligacions essencials seran les següents
-

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE, la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la
protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, així com
qualsevol altra normativa nacional i de la Unió Europea que sigui d’aplicació en
matèria de protecció de dades i en relació a les dades personals a les quals tingui
accés durant la vigència d’aquest contracte.

-

En el cas que en l’execució dels serveis objecte d’aquest contracte es requereixi la
cessió de dades per part de SERMETRA SL en favor del contractista, la finalitat del
tractament de les dades cedides ho seran específicament per a la realització dels
serveis objecte de la present licitació.

-

En el cas que en els serveis objecte d’aquest contracte es requereixi la cessió de
dades per part de SERMETRA SL en favor del contractista, l’empresa adjudicatària
s’obliga a mantenir al corrent a SERMETRA SL de la ubicació dels servidors
implicats en el tractament de les dades de caràcter personal objecte de cessió.
L’equip que l’empresa posa a disposició del projecte s’ha de mantenir al llarg de la
vigència del contracte amb les condicions especificades a l’apartat sobre solvència.

D’acord amb allò que s’ha exposat,
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PROPOSO
Que s’iniciï la contractació administrativa dels serveis de manteniment preventiu i
correctiu de segon nivell del Sistema T-mobilitat (any 2022) a càrrec dels pressupost
de l’any 2022, amb les característiques especificades en aquest informe i la proposta
de plecs de prescripcions tècniques que s’han elaborat també per la Gerència.

Llorenç Marcos i Valls
Gerent
Signat electrònicament
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