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PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF ACORD: AJGL 30/04/2021 –
NÚM. EXP.: 14312020000003

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT CONSISTENT EN
EL
SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ,
POSADA
EN
MARXA
I
MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE CONTROL D’ACCÉS I COBRAMENT
PER ALS APARCAMENTS MUNICIPALS
ANTECEDENTS

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de
l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació"
que apareix a la capçalera.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 31/12/2020 es va
iniciar l’expedient del contracte administratiu mixt consistent en el
subministrament, instal·lació, posada en marxa i manteniment de
maquinària de control d’accés i cobrament per als aparcaments municipals i
aprovar el plec de clàusules economicoadministratives i jurídiques i el plec
de prescripcions tècniques.
El procediment d’adjudicació del contracte és obert subjecte a regulació
harmonitzada, tramitació ordinària.
El termini de presentació d’ofertes era de 30 dies a comptar des del dia
d’enviament de l’anunci a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.
Tenint en compte que dins el termini establert a l’efecte es van presentar 5
empreses:
LICITADORS
PLICA NÚM. 1 CAME PARKARE – CIF B97894273
PLICA NÚM. 2 BYMAR-PARK, SL - CIF B61748844
PLICA NÚM. 3 SIEPARK MALAGA, SL - CIF B92353770
PLICA
NÚM.
4
MAQUINARIA
ESTACIONAMIENTOS
PARQUÍMETROS, SL – CIF B63650071
PLICA NÚM. 5 EQUINSA PARKING, SLU – CIF B85786333

Y

D’acord amb els antecedents obrant a l’expedient, en data 03/03/2021, es
va procedir a la lectura de l’informe tècnic de valoració del sobre C,
concloent que la oferta presentada per la empresa MAQUINARIA
ESTACIONAMIENTOS Y PARKIMETROS, SL incorria en presumpció d’oferta
anormalment baixa.
En aquest sentit, en data 08/03/2021, MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS Y
PARKIMETROS, SL a través d’instància electrònica núm. de registre
E2021005836, presenta la documentació pertinent, que es va traslladar als
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serveis Tècnics per la seva valoració.
En data 17/03/2021 s’emet informe tècnic de valoració de la documentació
presentada que va ser sotmès a lectura en data 17/03/2021 per la Mesa de
contractació, la qual considera suficient la justificació presentada per
MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS Y PARKIMETROS, SL i va proposar a
l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte referit a favor de
l’empresa MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS Y PARKIMETROS, SL, amb CIF
B63650071 per ser l’oferta més avantatjosa.
Per a la qual cosa, la Junta de Govern Local en data 19/03/2021, va acordar
requerir a l’empresa MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS Y PARKIMETROS,
SL, a fi que en el termini màxim de 10 dies hàbils aportés la documentació
prevista en la clàusula 14 del plec de condicions i constituís la garantia
definitiva, per tal de poder procedir a l’adjudicació del contracte.
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En dates 6 i 8 d’abril de 2021, i per tant, dins el termini establert a l’efecte,
l’empresa MEYPAR va presentar documentació en relació al requeriment
previ a l’adjudicació, mitjançant instàncies electròniques amb RE núm
E2021008107 i E2021008370.
Després d’analitzar la documentació relativa a la solvència, el tècnic de la
secció de Mobilitat i Transports va emetre informe tècnic en data 12 d’abril
de 2021, en base al qual es va notificar un ofici a l’empresa en la mateixa
data per tal que esmenessin la documentació relativa a la solvència tècnica
en el termini de 3 dies hàbils, de conformitat amb l’article 81 del Reglament
general de la Llei de Contractes del Sector públic (Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre) i la clàusula 14 del PCAP.
L’empresa, mitjançant instàncies electròniques de dates 14 i 15 d’abril, amb
RE núm E2021008921 i E021008975, va presentar la documentació
requerida, i en data 16 d’abril, el tècnic de la secció de Mobilitat i Transports
ha emès informe donant per esmenada la documentació relativa a la
solvència.
Entre tota aquesta documentació, es troba constituïda la garantia definitiva
i entre d’altres, s’ha comprovat que estan al corrent de pagament de
l’agència tributària i seguretat social.
En data 27/04/2021, la Mesa de contractació es reuneix per comprovar la
documentació relativa a la capacitat i solvència presentada i confirmar la
seva proposta d’adjudicació realitzada en l’acta de 17 de març, assumint
l’informe tècnic de 16 d’abril emès pel tècnic de la secció de Mobilitat i
Transports que dona per esmenada la documentació relativa a la solvència.
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FONAMENT
Atès allò establert als articles 150.3 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, en relació a l’adjudicació de
contractes mitjançant procediment obert.
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP la
competència com a òrgan de contractació correspon a l’Alcaldia, sens
perjudici del DA 3845, de data 19/04/2021, mitjançant el qual s’aprova la
delegació de competències a favor de la Junta de Govern Local pel que fa a
l’adopció dels acords d’incoació i finalització dels procediments de licitació
(resolució d’adjudicació, declaració de desert, desistiment o declaració de no
adjudicació o celebració del contracte).
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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PRIMER.- Adjudicar el contracte administratiu mixt consistent en el
subministrament, instal·lació, posada en marxa i manteniment de
maquinària de control d’accés i cobrament per als aparcaments municipals,
a favor de l’empresa MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS Y PARQUÍMETROS,
SL, amb CIF B63650071, amb les següents condicions:
-

Import pels dos anys de contracte és de 159.924,49€, IVA inclòs. El
preu es desglossa en 132.169,00€ de pressupost net i 27.755,49€
d’IVA calculat al tipus del 21%.

-

Millores: S’accepten les següents millores ofertes per l’adjudicatari en
la seva oferta, sense cost addicional per l'Ajuntament:
o
o

o

-

1.Subministrament i instal·lació de 2 cartells d’ocupació
addicionals per a Pere Torrent i Zona Esportiva:
2. Kit de peces de recanvi: subministrament de diversos
components per a possibles incidències o reparacions futures i
de forma addicional al servei de garantia dels equips: 1 càmera
lectora de matrícules (entrada o sortida), 1 braç de barrera
articular de 3m, 1 braç de barrera estàndard de 3m i 1
impressora d’equip d’entrada.
3.Temps de resposta presencial en cas d’incidències inferior a
48 hores: en cas d’incidències que pertorbin el funcionament
normal dels sistemes s’oferirà suport presencial (si
telemàticament no és suficient) abans de 48 hores per donarhi solució durant el temps que es mantingui el servei de
manteniment.

Termini per al subministrament serà de 2 mesos des de la
formalització
del contracte (amb excepció de l’aparcament de l’Estació d’autobusos
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que romandrà condicionat a la recepció de la gestió).
-

Durada del servei de manteniment:
Un cop formalitzat, tindrà una durada de 2 anys a comptar des de
l’inici de la prestació de l’objecte del contracte.
El contracte del servei de manteniment es podrà prorrogar de forma
expressa mitjançant l’acord de l’òrgan de contractació, per anualitats
successives (any a any) sense que la durada de la seva vigència,
incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys. La pròrroga serà
obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb
una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del
contracte, d’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 9/2017.
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SEGON.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària del
pressupost municipal segons el següent detall:

Període

2021

maig-juny

10

1330

62300

2021
2021

maig-juny
maig-juny
julioldesembre
julioldesembre
julioldesembre

10
10

1332
1334

63300
63200

4.659,43 €
52.433,72 €

4.659,43 €
52.433,72 €

10

1330

21000

8.349,00 €

5.197,73 €

10

1331

21000

4.174,50 €

2.598,87 €

10

1334

21000

4.174,50 €

2.598,87 €

2021
2021
2021

orgànica programa econòmica

Import
Import
autoritzat
disposició, IVA
licitació
inclòs
134.782,90 €
61.249,47 €

Exercici

Procedir, si s'escau, a l'anul·lació l'AUTORITZACIÓ no disposada.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa amb càrrec a exercicis futurs segons el següent
detall:

Exercici

Període

orgànica programa econòmica Import licitació

Import
autoritzaciódisposició, IVA
inclòs
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2023
2023
2023

generdesembre
generdesembre
generdesembre
generdesembre
gener-juny
gener-juny
gener-juny

2023

gener-juny

2022
2022
2022
2022

10

1330

21000

16.698,00 €

5.197,73 €

10

1331

21000

8.349,00 €

5.197,73 €

10

1334

21000

8.349,00 €

5.197,73 €

10

1338

21000

0,00 €

5.197,73 €

10
10
10

1330
1331
1334

21000
21000
21000

8.349,00 €
4.174,50 €
4.174,50 €

2.598,87 €
2.598,87 €
2.598,87 €

10

1338

21000

0,00 €

2.598,87 €

258.668,05 €

159.924,49 €

Total
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La despesa plurianual queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost de les anualitats futures corresponents.

TERCER.- Les característiques i avantatges de l'oferta adjudicatària,
determinants de la seva selecció davant les restants ofertes, queden
detallades en els informes de valoració dels diferents criteris d'adjudicació
degudament puntuats de dates 23/02/2021 i 26/02/2021 i en l’acta de la
Mesa de data 03/03/2021, essent els següents:
Punts de l'oferta econòmica: 40 punts
Punts de les Millores: 30 punts
- Millora 1: Subministrament i instal·lació de 2 cartells d’ocupació
addicionals per a Pere Torrent i Zona Esportiva: 15 punts
- Millora 2: Kit de peces de recanvi: 10 punts
- Millora 3: Temps de resposta presencial en cas d’incidències inferior a
48 hores: 5 punts
-

TOTAL SOBRE C: 70 punts

Punts sobre B:
-

Proposta de gestió de la base de dades (BBDD) de matrícules amb
dret a bonificació: 10 punts
o Quina proposta ofereix el licitant per la càrrega d’aquesta
extracció (en format CSV) dels sistemes municipals al sistema
de gestió centralitzat. 5 punts
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Quines eines posa a disposició dels Serveis Municipals per a
que puguin realitzar actualitzacions de forma autònoma i
il·limitada, ja sigui amb noves càrregues de fitxers o matrícules
puntuals. 5 punts
Proposta de Servei de gestió d’incidències i manteniment: 9 punts
o Descripció del servei tècnic per l'atenció remota i recepció de
trucades per comunicació d'incidències. Nombre de persones i
horari compromès d'assistència tècnica tant presencial (a la
zona de Lloret de Mar) com remota. 5,5 punts
o Descripció de les necessitats i recomanacions de manteniment
preventiu de tot el software, firmware i maquinari. 3,5 punts
Funcionalitats del sistema de control multi-aparcament: 4,75 punts
o Capacitat de gestió en remot: monitorització equips,
enviament d’ordres, configuració d’equips, etc. 2,25 punts
o Possibilitat d’integració amb altres sistemes: guiatge, Via-T,
pagament app externa, càmeres perimetrals, etc. 2,5 punts
Proposta de transmissió d’informació (API/webservice) cap a la
plataforma de Lloret Turisme: 5 punts
o

-

-

-
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TOTAL SOBRE B: 28,75 punts

TOTAL PUNTUACIÓ: 98,75 PUNTS
Tota la informació necessària relativa a l’adjudicació es pot consultar al
Perfil de Contractant.
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques
reguladores de la contractació administrativa mixta consistent en el
subministrament, instal·lació, posada en marxa i manteniment de
maquinària de control d’accés i cobrament per als aparcaments municipals, i
a l’oferta presentada per l’adjudicatari.
QUART.- NOTIFICAR l'adjudicació a l'empresa adjudicatària i a la resta de
licitadors que han pres part en el procediment per mitjans electrònics, de
conformitat amb el que estableix la D.A.15 de la LCSP, així com a la
Intervenció municipal, la Tresoreria Municipal i a la secció de Mobilitat.
CINQUÈ.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el
Perfil de Contractant, de conformitat amb l'art. 151.1 del TRLCSP.
SISÈ.- El contracte no es podrà signar abans que hagin transcorregut 15
dies hàbils des que es remeti la notificació del present acord a l’adjudicatari,
sense que s’hagi interposat recurs especial de contractació que dugui
aparellada la suspensió de la tramitació del procediment.
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En el cas que no es formalitzi el contracte per causes imputables a
l’adjudicatari, l’Ajuntament exigirà al mateix l’import del 3% del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu
en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’hagués constituït.
SETÈ.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el DOUE
i en el Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en un termini
no superior a 15 dies a comptar de la formalització, de conformitat amb
l’establert a l’article 154 de la LCSP.
VUITÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per a fer efectiu aquest acord.

Lloret de Mar, 27 d´abril de 2021
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