Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures – Ecologia Urbana
Direcció de Serveis de Mobilitat

INFORME JUSTIFICATIU DELS CRITERIS DE VALORACIÓ DEL CONCURS PÚBLIC DEL CONTRACTE DE
REALITZACIÓ DE SISTEMA DE CONTROL DE VELOCITAT MITJANÇANT RADAR DE TRAM AL TÚNEL DE
LA ROVIRA DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Com criteris de valoració d’aquest concurs públic, s’inclouen aspectes avaluables automàticament i criteris
avaluables mitjançant judici de valor.
S’estableix un percentatge del 65% dels punts màxims a obtenir per els criteris avaluables automàticament.
Amb aquests criteris, es valorarà tant l’oferta econòmica com les millores derivades de l’increment del període
de garantia, de la utilització de software lliure de llicència, de la integració en el protocol EUCARIS, de la
instal·lació i integració de càmera d’entorn a l’inici del tram i els criteris de contractació pública sostenible.
S’estableix un percentatge del 35% dels punts màxims a obtenir per els criteris avaluables mitjançant judici de
valor que, en aquest cas, avaluaran les condicions tècniques de les ofertes presentades i com aquestes
s’ajusten a l’objecte de la licitació.
Aquest percentatge està d’acord amb el que indica l’article 150.2 del TRLCSP, que diu que s’ha de donar
preponderància a aquells criteris que es puguin valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts per
l’aplicació de formules establertes al Plec.
A continuació, s’estableix la proposta de criteris de valoració:

1

– Pel que fa a criteris avaluables automàticament (total 65 punts)

1.1. Pel preu més baix, fins a 35 punts.
Les ofertes es valoraran d’acord amb la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i
aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març de
2018:

Pressupost net de licitació – oferta
___________________________________ x Punts màx = puntuació resultant
Pressupost net de licitació – oferta més ec.

Oferta anormalment baixa:
Un diferencial del 10 punts per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una única empresa licitadora, del
20 punts respecte el pressupost net de licitació.
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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%.
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és anormalment baixa
perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de subcontractació, ambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents
Es valorarà el preu més baix per raons d’eficiència econòmica
1.2. Per l’increment de en el període de garantia: fins a 10 punts.

Es valorarà amb un màxim de 10 punt l’oferta que presenti un increment de 24 mesos sobre la
garantia de 2 anys. Només s’admetran les ofertes expressades en mesos sencers, entre 1 i 24.

Es valorarà per raons d’eficiència econòmica en el manteniment del sistema, per tal d’incrementar la cobertura
i la seguretat en cas d’incidència.
1.3. Per la utilització de software lliure de llicència: fins a 5 punts.




Es valorarà amb un màxim de 2,5 punts l'oferta que presenti un software open source pel
reconeixement gràfic de matrícules (LPR) amb un nivell de qualitat tècnica equivalent al
producte de mercat amb millors prestacions, i actualitzable de manera permanent.
Es valorarà amb un màxim de 2,5 punts l'oferta que presenti un software open source pel
conjunt codificador/descodificador dels senyals de vídeo amb un nivell de qualitat tècnica
equivalent al producte de mercat amb millors prestacions, actualitzable de manera
permanent, i compatible 100 % amb el sistema de vídeo IP utilitzat als sistemes de gestió de
la mobilitat.

Amb aquesta millora, es pretén desvincular la propietat del software del licitador.
1.4. Integració en el protocol EUCARIS: fins a 5 punts.




Es valorarà amb un màxim de 2,5 punts l'oferta que disposi la integració dels protocols EUCARIS
per tal de permetre l’execució de les sancions imposades per infraccions detectades per mitjans
tecnològics (radar tram) a vehicles amb matrícules estrangeres a l’àmbit de la Unió Europea.
Es valorarà amb un màxim de 2,5 punts l'oferta que disposi la integració dels protocols EUCARIS
per tal de permetre l’execució de les sancions imposades per infraccions detectades per mitjans
tecnològics (fotovermell) a vehicles amb matrícules estrangeres a l’àmbit de la Unió Europea.
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Amb aquesta millora es persegueix disposar de la possibilitat de executar les sancions imposades a
vehicles amb matrícula estrangera.

1.5. Per la instal·lació i integració de càmera d’entorn a l’inici del tram: fins a 10 punts.


Es valorarà amb un màxim de 10 punts l'oferta que equipi tots els inicis del túnel de la Rovira
amb càmera d’entorn. La resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional.

Amb aquesta millora, es pretén millorar l’eficiència del sistema de control.

2. - Judici de Valor
Per la descripció de l’execució dels treballs mitjançant una memòria descriptiva, fins a 35 punts.

2.1. Per la proposta d’execució i organització de les tasques descrites al capítol 2 Treballs a desenvolupar del
Plec de condicions tècniques (PCT). Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 10 punts.
El licitador haurà de presentar una documentació amb la oferta tècnica en la qual s’inclogui una descripció
exhaustiva de com s’executaran cadascun dels treballs a realitzar, els materials a emprar, així com una
planificació detallada de com s’organitzarà cadascun d’aquests treballs.

Proposta planificació
Proposta execució

Molt alt
5
5

Grau adequació objectius del contracte
Alt
Mitjà
Baix
3,75
2,5
1,25
3,75
2,5
1,25

Nul
0
0

No es puntuaran aquelles ofertes que no incloguin els requeriments mínims indicats al CAP II del PCT.
2.2. Característiques i dimensionament de l'equipament tècnic subministrat en la execució del contracte que
superin les especificacions mínimes determinades al PCT. Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 9
punts.
El licitador haurà de presentar una proposta de treball que inclourà una descripció de les característiques i
dimensionament dels equips que consideri representen una millora respecte de les especificacions exigides al
al CAP II del PCT.
2.2.1. Quant a la capacitat i velocitat de procés dels equips distribuïts al carrer a nivell local de cada Punt de
Control, es valorarà aquest apartat en un màxim de 3 punts:
2.2.2. Quant a la capacitat de memòria per emmagatzemar dades de les deteccions a nivell local de cada Punt
de Control, es valorarà aquest apartat en un màxim de 3 punts:
2.2.3. Quant a la seguretat a la protecció dels diferents elements que formen part del sistema, especialment
aquells que emmagatzemen dades sensibles, d'atacs externs tan de nivell físic com informàtic a nivell local de
cada Punt de Control, es valorarà aquest apartat en un màxim de 3 punts:
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2.2.1 Capacitat i velocitat equips carrer
2.2.2 Memòria equips carrer
2.2.3 Seguretat elements del sistema

Molt alt
3
3
3

Grau adequació objectius del contracte
Alt
Mitjà
Baix
2,25
1,5
0,75
2,25
1,5
0,75
2,25
1,5
0,75

Nul
0
0
0

2.3. Per la incorporació d'un sistema de monitoratge remot del funcionament dels diferents elements que
formen part de cada Punt de Control. Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 6 punts.
El licitador haurà de presentar una proposta de software encaminada al control i seguiment dels elements que
constitueixen els equips locals de cada Punt de Control per tal de facilitar la gestió, configuració i manteniment
dels mateixos. Aquesta eina ha de ser accessible via Web des de qualsevol terminal mòbil o de sobretaula.

Sistema monitoratge

Molt alt
6

Grau adequació objectius del contracte
Alt
Mitjà
Baix
4,5
3,0
1,5

Nul
0

2.4. Per la proposta de millores tecnològiques d’ajuda a l’explotació del Sistema de Gestió de la indisciplina
viària per mitjà d’elements de visió artificial relacionades amb l’objecte del contracte establert al capítol 1
del PCT, i que harmonitzin el compliment de la llei de protecció de dades. Aquest apartat es valorarà amb un
màxim de 10 punts.
Quant a la inclusió, sense cost addicional per l’administració, de millores tecnològiques d’ajuda a l’explotació
del Sistema de Gestió de la indisciplina viària per mitjà d’elements de visió artificial. A l’oferta es descriurà
detalladament cadascuna de les funcionalitats o prestacions que s'aportin per la millor explotació del sistema,
així com la metodologia i planificació detallada amb els terminis convenientment documentats dels treballs a
realitzar per a la seva implantació amb un impacte menor en el normal funcionament del Sistema. S’haurà de
detallar i justificar el termini de la implantació de les millores, que en cap cas pot ser superior als primers 15
dies des de l’inici del contracte.

Millores tecnològiques ajuda explotació

Molt alt
10

Grau adequació objectius del contracte
Alt
Mitjà
Baix
7,5
5
2,5

Nul
0

Amb aquests criteris, es pretén conèixer amb més detall la planificació, seguiment i control de les
actuacions proposades, així com el seu major grau d’adequació als aspectes més rellevants per
l’assoliment de l’objecte del contracte.
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