Gerència de Seguretat i Prevenció
Direcció de Serveis de Gestió econòmica i control de recursos
Departament de Logística i Infraestructures

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Núm. Expedient: 20194367

Núm. Contracte: 19003328

1- Objecte: Adquisició de terminals de radio digital TETRA i els seus accessoris,
amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en dos lots.
Les obligacions del contractista, relatives a l’objecte del contracte, estan definides a
les clàusules 5, 6 i 7 del plec de prescripcions tècniques.
2.- Lots:
L’objecte del contracte es divideix en els següents lots de realització independent i
que es formalitzaran en contractes específics:
Núm. Lot
1

Objecte/àmbit d’actuació
Terminals de radio digital TETRA i els seus accessoris, per a
la Guàrdia Urbana de Barcelona.

2

Terminals de radio digital TETRA i els seus accessoris, per al
Servei de Protecció, Extinció d’Incendis i Salvament

Nombre màxim de lots als què pot licitar una única empresa:2.
Nombre màxim de lots que es poden adjudicar a una única empresa: 2
3.- Justificació de l’aplicació del Decret de 24-04-2017, de contractació
pública sostenible
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible
següents, que es desenvolupen en els apartats corresponents de l’Annex a aquest
informe:
a. Oferta anormalment baixa per no adequació de l’oferta als costos salarials
b. Manteniment de condicions laborals durant la vigència del contracte.
4.- Descripció de la prestació:
L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Gerència de Seguretat i Prevenció,
necessita disposar de terminals de radio digital TETRA i els seus accessoris (bateries,
fundes, antenes carregadors, etc...), de la mateixa tipologia que els ja existents per a
la Guàrdia Urbana de Barcelona i per al Servei de Prevenció, Extinció d’incendis i
Salvament.
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L’objecte del contracte inclou el subministrament, la instal·lació, la posada en marxa,
la subjecció, la formació i l’assistència tècnica necessaris per al seu funcionament
òptim interconnectat a la xarxa RESCAT i en mode directe.
Els equipaments sol·licitats es lliuraran completament posats en servei operatiu. Per
tant, tots els equipaments requerits han d’incloure els serveis de configuració per a
GUB i SPEIS, d’acord amb els paràmetres de la Xarxa RESCAT.
5.- Finalitat o objectiu a assolir amb el contracte i la seva relació amb
l’objecte del contracte
Aquesta actuació és de competència municipal i té com a finalitat possibilitar la
utilització, per part de l’Ajuntament, de la Xarxa d’Emergències i Seguretat de
Catalunya (Xarxa Rescat) d’acord amb el Conveni establert per al seu ús amb la
Generalitat de Catalunya. Aquesta Xarxa és operada i mantinguda per un operador
contractat per la mateixa Administració Autonòmica i està basada en la tecnologia de
Trunking Digital segons l’estàndard TETRA a la banda de freqüències de 380 MHz a
430 MHz (xarxa ascendent 380MHz a 390 MHz, xarxa descendent 390 MHz a 430
MHz, i en mode directe de 380 MHz a 430 MHz).
Aquesta finalitat està recollida a l’eix 1.12 Convivència i seguretat del PAM i al Pla
Director de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
6.- Pressupost del contracte:
El preu del contracte es calcula com a màxim en 101.165,92 euros (IVA inclòs), dels
quals, 83.608,20 euros corresponen al pressupost net, i 17.587,72 euros són en
concepte d’IVA (21%):
Lot

Any

Import net - €

% IVA

Import IVA - €

1

2019
2019

34.286,00

7.200,06

41.486,06

49.322,20

21
21

10.357,66

59.679,86

83.608,20

21

17.577,72

101.165,92

2
TOTAL

Import total - €

Aquest pressupost es desglossa de la manera següent per al LOT1:

Concepte - costos directes

Import € (IVA exclòs)

Costos salarials
Seguretat social
Transport
Material
Altres
TOTAL
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Suma costos directes

1.371,44
445,72
68,57
28.611,67
61,74
30.559,14
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Concepte de costos indirectes
Coordinació i seguiment de projecte
Suport tècnic informàtic
Suport administratiu
Dades mòbils
Despeses generals d’estructura
Marge d’empresa

Import € (IVA exclòs)
685,72
34,29
137,14
291,43
449,15
2.129,13
TOTAL

Suma costos indirectes

TOTAL

3.726,86
34.286,00

Aquest pressupost es desglossa de la manera següent per al LOT2:
Concepte - costos directes

Import € (IVA exclòs)

Costos salarials
Seguretat social
Transport
Material
Altres
TOTAL
Concepte de costos indirectes
-24 mesos Coordinació i seguiment de projecte
Suport tècnic informàtic
Suport administratiu
Dades mòbils
Despeses generals d’estructura
Marge d’empresa

Import € (IVA exclòs)
986,44€
49,32€
197,29€
419,24€
646,13€
3.062,88€
TOTAL

TOTAL

Suma costos directes

1.972,89€
641,19€
98,64€
41.159,38€
88,80€
43.960,90€

Suma costos indirectes

5.361,30€
49.322,20€

La quantia del contracte s’ha determinat d’acord amb els preus unitaris que figuren a
continuació:
LOT 1: Terminals de radio digital TETRA, i els seus accessoris, per a la GUB
(Preus unitaris terminals TETRA 380 MHz amb GPS intern):
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DESCRIPCIÓ




Preu unitari

Terminal portàtil STP9000 TEA2, GPS, 380-430 Mhz o equivalent
TIPUS 1, amb tots els accessoris originals.

609,25 €

Recanvis per terminal portàtil STP900 TEA2, GPS, 380-430 Mhz
Bateria alta capacitat 1880mAh.

49,58 €

LOT 2: Terminals de radio digital TETRA, i els seus accessoris, per a l’SPEIS (380
MHz amb GPS intern)
DESCRIPCIÓ

Preu unitari

Accessoris per terminal portàtil STP9000 TEA2, GPS, 380-430 Mhz, TIPUS 1:






Micro altaveu solapa Micro PTT STP IP67 sRSM
Funda de cuir de transport preparada per portar al cinturó
mitjançant cranc de subjecció independent de la funda click fast
Auricular simple tipus botó
Bateria alta capacitat 1880mAh .

141,67 €
24,08 €

Terminal portàtil SC2020 TEA1,2,3 i 4 GPS, o equivalent, TIPUS 2
amb tots els accessoris originals

792,85 €

6,95 €
49,58 €

Accessoris per a bases SRG3900 TEA2, GPS, 380-430










Base (ràdio)
SRG3900 TEA2, GPS, 380-430
Consola color SRG3900
Micro altaveu PTT vehicle.
Suport basculant consola.
Placa per fixar base al vehicle.
Antena vehicle.
Cable (connexió per GPS).
Cablejat control (base a caràtula).
Cablejat pressa corrent (bateria).

540,00 €
160,00 €
27,14 €
18,57 €
10,00 €
116,17 €
21,25 €
19,83 €
18,57 €

Valor estimat: 83.608,20 €

Lot

Any

1

2019
2019

2

VEC - €

VE - €
Pròrroga

VE
modificacions
amb increment
del cost
econòmic - €*

SUMA - €

34.286,00

34.286,00

49.322,20

49.322,20

83.608,20

83.608,20

TOTAL
7.- Durada del contracte:
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La durada d’aquest contracte serà de 2 mesos, a comptar des del dia següent a la
formalització del contracte.
NO es preveu una pròrroga.
8.- Justificació dels requisits de solvència i/o classificació dels licitadors:


Justificació de la solvència econòmica/ financera:
Es demana un valor mínim dels subministraments que hagi d’haver executat
l’any de major execució dels darrers tres anys segons marca l’article 87.3 de
la LCSP per contractes no subjectes a classificació, per a poder garantir que
els licitadors disposaran dels mitjans econòmics suficients per al finançament
del contracte. S’exigeix la solvència mínima prevista a l’article 87.3 de la
LCSP, tant per al lot 1 com per al lot 2.



Justificació de la solvència tècnica/ professional:
Es demana un volum anual de negocis referit al millor dels tres últims anys
segons marca l’article 87.3 de la LCSP, per a poder garantir que els licitadors
disposaran dels mitjans tècnics i/o professionals suficients per a la correcta
execució del contracte. S’exigeix la solvència mínima prevista a l’article 87.3
de la LCSP, tant per al lot 1 com per al lot 2.

9.- Justificació del procediment d’adjudicació
Es considera que aquest contracte s’ha de tramitar pel procediment obert simplificat,
d’acord amb allò previst a l’article 131.2 i 159.1 a 5 i concordants de la Llei de
contractes del sector públic.

10.- Justificació dels criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació d’ aquest contracte, tant pel lot 1 com pel lot 2, són:
1. L’oferta econòmica: S’adopta aquest criteri d’adjudicació en atenció a que,
més que els aspectes qualitatius, l’important és obtenir el preu d’adjudicació
més assequible.
En aquest expedient, la puntuació que s’atorga pel preu supera el 35% de la
puntuació total prevista al Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de
contractació pública sostenible, a la Guia de contractació pública social i a la
Instrucció aprovada en 09-03-2018 en aplicació de la LCSP, atès que les
prestacions que formen part del subministrament estan molt definides i no és
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possible introduir-hi més modificacions de caràcter qualitatiu que tinguin un
pes equiparable al del preu com a factor determinant de l’adjudicació.
2. L’ampliació del període de garantia tècnica prevista. S’adopta aquest criteri
per gaudir durant més anys d’aquest servei, això permet rebaixar possibles
costos de manteniment.
3. La disminució del termini de resolució d’incidències: S’adopta aquest criteri
per reduir el temps durant el qual els equips estaran inoperatius.

11.- Proposta
Per tot això, es proposa:
La contractació del subministrament de terminals de radio digital TETRA i els seus
accessoris, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb
mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 2 lots, per un pressupost
total de licitació de 101.165,92 IVA inclòs, dels quals 83.608,2 euros són pressupost
net i 17.587,72 euros són en concepte d’IVA, a càrrec del pressupost municipal
d’inversions de l’any 2018.
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Annex a l’Informe de necessitat i idoneïtat (FITXA)
Dades necessàries per a la redacció del
Plec de clàusules administratives particulars PCAP
Núm. Expedient: 20194367

Núm. Contracte: 19003328

Dependència del sol·licitant
Direcció/Departament de Logística i Infraestructures

Codi CPV:

32344210-1

Descripció:

Equips de ràdio

S’han realitzat consultes preliminars de mercat?: No
Qualificació del contracte: Subministrament
Es un contracte mixt?: No
Idioma per la publicitat dels plecs: – català
Dades LOPD:
El proveïdor ha de tractar dades de caràcter personal?: No
No
1. Classificació, solvència econòmica i solvència tècnica
Solvència econòmica/ financera:
LOT 1:
- La xifra anual de negocis, en l’àmbit de l’objecte d’aquest contracte, en l’any de
major execució dels darrers 3 anys ha de ser del valor mínim de 50.000 €
LOT 2:
-

La xifra anual de negocis, en l’àmbit de l’objecte d’aquest contracte, en l’any de
major execució dels darrers 3 anys ha de ser del valor mínim de 70.000 €

Solvència tècnica o professional:
LOT 1:
- Import que s’ha d’acreditar com a executat l’any de més execució entre els tres
últims ha de ser del valor mínim de 25.000 €.
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LOT 2:
- Import que s’ha d’acreditar com a executat l’any de més execució entre els tres
últims ha de ser del valor mínim de 35.000 €.
Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre
corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc
anys, si el contracte no és harmonitzat, no han d’acreditar l’import anual executat i
declararan la seva solvència tècnica segons els altres criteris establerts en aquest
apartat.

2. Criteris d’adjudicació
La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la qualitat i el
preu.
-

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament, tant pel lot 1 com pel
lot 2:
1.- Pel preu ofert: Puntuació màxima 75 punts
En aquest expedient, la puntuació que s’atorga pel preu supera el 35% de la
puntuació total prevista al Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació
pública sostenible, a la Guia de contractació pública social i a la Instrucció aprovada
en 15-03-2018 en aplicació de la LCSP, atès que les prestacions que formen part del
subministrament estan molt definides i no és possible introduir més modificacions de
caràcter qualitatiu 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 percentatge de reducció de
tots i cada un dels preus unitaris assenyalats a la clàusula 2 del plec de clàusules
administratives particulars, més alt que sigui admissible. 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, adaptada per a preus
unitaris:
(

)

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.
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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%.
Les ofertes que, d’acord amb el PCAP, 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.
2.- Per l’ampliació del període de garantia tècnica previst a l’apartat 6.7 del Plec
de prescripcions tècniques (2 anys): Puntuació màxima 15 punts.
Es ponderarà segons el quadre següent:
Concepte
Per
Per
Per
Per

un any addicional
dos anys addicionals
tres anys addicionals
quatre anys addicionals

PUNTS
3
7
11
15

3.- Per la disminució del termini de resolució d’incidències previst a l’apartat
6.7 del plec de prescripcions tècniques (8 dies): Puntuació màxima 10 punts
Concepte

PUNTS

Fins a un màxim de 3 dies ...................................................... 10
Entre 4 i 6 dies

5

7 dies o més

2

3. Garantia
Garantia definitiva: SI
Termini de garantia: 24 mesos

4. Recepció del servei i facturació
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-

-

Tipus pagament: Únic (a l’entrega final)
El contracte està subjecte a comprovació material (es farà Acta de recepció a
l’entrega final, amb l’interventor).
Les condicions de la recepció es detallen a l’apartat 7.3 del plec de prescripcions
tècniques.
Criteris per facturar: aplicant preus unitaris als subministraments que es realitzin.

5. Direcció i inspecció del contracte
Es designa com a responsable del contracte a Eric Pintor, cap del Departament de
Logística i Infraestructures.
6. Condicions especials d’execució
c. Manteniment de condicions laborals durant la vigència del contracte.
Obligacions del contractista:
-

Import pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil: 100.000,00 €

7. Modificació del contracte
NO es preveuen causes de modificació del contracte
8. Subcontractació
En aquest contracte no es preveu la subcontractació
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