APROVAT

COORDINACIÓ GENERAL D'INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES
Exp: 902529 / 2021

INFORME DE NECESSITAT
Tipus de contracte
Objecte del contracte
Procediment d’adjudicació
Òrgan de contractació

Desenvolupament de projectes
SERVEIS INFORMÀTICS PER L’AMPLIACIÓ DE LA
PLATAFORMA D’SMART CITY DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA EN L’ÀMBIT DE LA
GESTIÓ INTEGRAL DE LES RONDES DE BARCELONA
Obert
Vicepresidència Executiva


Pressupost



a) El pressupost de licitació és de 485.900,00 €, IVA no
inclòs.
b) El valor estimat del contracte és de 485.900,00 €, IVA no
inclòs

Sí

Codi del projecte

Existeix finançament afectat?

És una compra d’innovació?
Te la licitació reserva social?

SERVEIS INFORMÀTICS PER L’AMPLIACIÓ DE LA
PLATAFORMA D’SMART CITY DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA EN L’ÀMBIT DE LA
GESTIÓ INTEGRAL DE LES RONDES DE BARCELONA
No
No

Lote

Descripción

Código CPV

Descripción CPV

Principal

48000000-8

Paquetes de software y sistemas
de información

La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Exercici Funcional Orgànica Econòmica
2022
G1020
45900
65003
2023
G1020
45900
65003

% IVA
21
21

Import
352.764,00 €
235.175,00 €

Codi per a validació :EFC1G-ORPVC-4N76D
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/6.
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Justificació de la contractació

2020 3 1020 4 1

APROVAT

1-Antecedents
L'AMB, segons la Disposició Addicional sisena de la Llei 31/2010 del 3 d’agost, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, és l’administració encarregada de la gestió de les Rondes de
Barcelona. El Servei d’Infraestructures és el responsable d’aquesta gestió. L’àmbit de la gestió
és el següent:

A) Vigilància i ajuda a la vialitat
B) Conservació i rehabilitació del ferm
C) Drenatges, monitoratge del clavegueram i abalisament de punts singulars.
D) Plantacions, neteges i talussos
E) Neteja viària
F) Obres de fàbrica
G) Manteniment i reposició de senyalització vertical i horitzontal
H) Barreres de seguretat i elements d’abalisament
I) Vialitat hivernal
J) Instal·lacions
K) Enllumenat i energia elèctrica
L) Subministrament d’aigua i xarxa d’extinció d’incendis
M) Qualsevol altra actuació relativa al manteniment o conservació de característiques
similars
2-Objecte

Segons s’ha explicat prèviament, un dels conceptes a desenvolupar per part de l’AMB és la
gestió de les competències relacionades en el punt anterior. Per al cas de Rondes i dintre de la
política Smart Citys de l’AMB, es planteja incorporar les Rondes de Barcelona a la filosofia de
gestió i explotació de contractes SMART, ampliant la plataforma que disposa l’AMB al respecte
a la vegada que es defineix, dissenyen i particularitzen tots els processos de treballs que són
propis de la gestió de Rondes.
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Les competències de gestió abasten els conceptes següents:
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Ronda de Dalt C-32 (del punt quilomètric 59+028 al 63+130) i B-20 (del punt
quilomètric 4+580 al 16+000 inclòs Nus de la Diagonal), incloent tots el accessos i
sortides adjacents a la Ronda.
Ronda Litoral B-10 del Morrot (punt quilomètric 12+110 de la B-10) fins al Nus de la
Trinitat ( punt quilomètric 0+000 de la B-10), incloent tots els accessos i sortides
adjacents a la Ronda.
Nus de la Trinitat més accessos a la C-58 , B-20 (Pota Nord) i accessos a Sant Andreu
(“La Maquinista”) i ramal de sortida del centre comercial “La Maquinista” (paral·lel al
c/Ferran Junoy)
C-31 Gran Via (del punt quilomètric 205+912 al 208+570), dins del terme municipal de
Barcelona, entre la sortida de la plaça de Les Glòries i el límit amb el terme municipal
de St. Adrià del Besòs.
Pont de Can Peixauet.
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Les Rondes de Barcelona representen un actiu estratègic per a la mobilitat de l'àrea
metropolitana de Barcelona. Davant dels reptes que suposa la mobilitat i les oportunitats de les
innovacions tecnològiques, l’AMB s’ha fixat com a objectiu principal assolir l’excel·lència en la
gestió i manteniment de les Rondes de Barcelona assegurant un alt nivell de seguretat i de
satisfacció de l’usuari.
Sota el marc d’aquest àmbit de competència es planteja l’evolució dels sistemes d’informació
que donen suport a les Rondes per tal de donar continuïtat a la millora del servei de
l’administració cap als ciutadans, així com per poder adaptar-se als nous reptes metropolitans
que trobem actualment en els àmbits de la mobilitat sostenible i social.
L’objectiu del present contracte s'encamina a millorar la gestió dels actius de les Rondes per tal
de millorar-ne la qualitat dels serveis que ofereix als usuaris i la seva seguretat així com per
garantir, també, un model de transport sostenible i solidari.
Aquest treball es planteja com la continuació de les fases anteriors del projecte Smart City,
executades en els darrers anys i que han permès a l’AMB liderar un procés de transformació
digital dels serveis al ciutadà dins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El projecte s’anomena
Centre Unificat de Manteniment de les Rondes de Barcelona (CUMAN).

Degut a les característiques tècniques, de seguretat i d’especialització d’aquest tipus de serveis
es constata la impossibilitat d’executar aquests serveis amb recursos de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, ni per la dedicació que exigeix ni pels coneixements necessaris a l’objecte.

3-Termini de garantia

4-Revisió de preus
No s’aplicarà revisió de preus del contracte.

5-Solvència requerida
Tècnica
La solvència tècnica requerida, en funció de la documentació tècnica que serveix de base per a
la licitació, s'ha definit tenint en compte allò establert al marc legal següent:
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es s'aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització.
Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del
Reglament abans esmentat.
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El termini de garantia pels treballs realitzats serà de 12 mesos a partir del moment en el que el
projecte estigui en explotació.
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME

FREIXAS LEUCO, Núria (1 de 3)
Cap de Servei Innovació
Data signatura :25/11/2021 14:27:44
HASH:D7FDA0F59C181B11BEFCEBA684627CB388E591ED

MARTINEZ GARCIA, Roberto (2 de 3)
Tècnic/a superior enginyer/a Infraestructures
Data signatura :26/11/2021 8:11:25
HASH:D7FDA0F59C181B11BEFCEBA684627CB388E591ED

GULLON SANTOS, MARTIN (3 de 3)
Coordinador/a General Infraestructures
Data signatura :26/11/2021 13:30:42
HASH:D7FDA0F59C181B11BEFCEBA684627CB388E591ED

La solvència tècnica requerida en el plec de clàusules administratives, es justifica per tenir els
coneixements necessaris per dur a terme el desenvolupament de projectes en infraestructura
Cloud i articulats en aplicacions distribuïdes en micro serveis orientades a API’s a més de
coneixements específics de MAXIMO com a gestor d’actius.
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Així doncs, ateses les característiques de l’actuació a executar, es considera que la solvència
tècnica restarà garantida si l’empresa licitant acompleix els següents requisits:
Experiència acreditada en les següents àrees de coneixement:


Desenvolupament de projectes en una infraestructura Cloud



Aplicacions distribuïdes en micro serveis orientades a API’s



Desenvolupament d’aplicatius en entorn Maximo



Desenvolupament JAVA (+ Spring Boot)



Desenvolupament aplicacions natives basades en Android i IOS

S’acreditarà mitjançant treballs de tipologia similar, entenent que cadascun d’aquests treballs
poden incloure una o vàries de les àrees indicades, però que, en el conjunt de treballs que es
presentin, s’han de cobrir totes les àrees de coneixement que es demanen.
Aquests treballs hauran de ser d’un import no inferior a 100.000,00 € cada un, i haver estat
executats durant els darrers 3 anys. Caldrà indicar l’import, dates i destinatari. S’acreditarà
mitjançant certificats expedits o visats per l’ òrgan competent, quan el destinatari és una entitat
del sector públic o privat.

El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de
presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitat de
l’empresa ha de tenir un valor superior a 650.000,00 €, IVA exclòs.

Es justifica la decisió de no dividir la present contractació en lots, atès que les actuacions que
es realitzaran constitueixen una mateixa unitat operativa i funcional i operen sobre els mateixos
elements, la divisió en lots comportaria una execució del contracte excessivament difícil des del
punt de vista tècnic.

7.-Criteris d’adjudicació
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació es divideixen en dos grups: uns avaluables
mitjançant un judici de valor (amb una puntuació màxima possible de 49 punts i uns avaluables
segons formulacions matemàtiques (amb una puntuació màxima possible de 51 punts).
Criteris subjectes a un judici de valor
Pel que respecta als primers, l’objectiu cercat té múltiples vessants:
Detectar la professionalitat i bon fer de les empreses que es presentin a la licitació.
Assegurar la bondat de la seva oferta tècnica i temporal, en base a l’anàlisi de la
seva proposta d’execució.
Calibrar aquesta proposta a partir del coneixement de les principals
característiques del projecte, donant solució als punts crítics i/o principals
detectats.

Codi per a validació :EFC1G-ORPVC-4N76D
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6-Justificació de la no divisió en lots
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Econòmica
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L’anàlisi de tots els aspectes anteriors permetrà, per tant, garantir que l’oferta és el resultat d’un
treball pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, del com s’ha de fer, de quin temps s’ha
d’emprar i, finalment donant així una idea completa de la bondat de la proposició.
Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques
L’oferta econòmica és l’únic criteri inclòs dins dels avaluables mitjançant fórmules
matemàtiques.
La formulació emprada es correspon a una combinació d’una paràbola, per aquelles ofertes
que representen una baixa inferior al valor mig corregit de les ofertes finalment admeses, i una
recta, per aquelles ofertes que representen una baixa superior al valor mig corregit abans
esmentat.
La forma de la gràfica que s’obté, i per tant, la puntuació final resultant per a cada oferta, depèn
única i exclusivament del conjunt de les ofertes admeses, no estant predeterminada ni el
pendent del tram rectilini ni la curvatura de la paràbola.

Atès que en aquest punt vinculat al valor mig corregit, on es trobarien la paràbola i
la recta, ambdues formulacions tenen el mateix pendent, es garanteix que la
linealitat del tram superior s’estén al tram parabòlic a les seves proximitats. És a
dir, per valors propers a aquest valor mig corregit, però més cars i per tant situats al
tram parabòlic, les diferències de puntuació entre ells són gairebé linealment
proporcionals en la mateixa proporció que al tram rectilini.
Amb aquesta formulació, és el propi “mercat” en la seva totalitat el que defineix
com ha de ser aquesta variació diferencial de punts entre diferents ofertes, al
contrari que si la formulació triada fos una recta amb valoració zero per a baixa
igual a la licitació i valoració màxima per a baixa màxima, on les diferent
puntuacions només depenen de l’oferta més econòmica. Així, en el cas
d’expedients amb ofertes amb molt poca baixa, es donaria la situació següent:
ofertes molt semblants tindrien una puntuació molt diferenciada, atès que la recta
sortiria molt “vertical”, distorsionant enormement l’esperit que ofertes similars
tinguin puntuacions similars (garantint sempre que una oferta més econòmica
obtingui més puntuació). Al cas de la formulació triada, aquesta garanteix que sigui
el propi mercat, representat pel valor òptim d’execució que és el valor mig corregit
de les ofertes, qui determini, per a cada licitació i per a cada projecte, com ha de
ser la variació de puntuació entre totes les ofertes en general i, en particular, a la
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Al moment de redactar un plec tècnic, s’estableix el preu teòric del mateix en funció
de les dades que ens aporten els proveïdors implicats dels materials a emprar i es
tenen en compte preus unitaris i costos de desenvolupament dels tècnics que
executen directament (cost directe) tots i cadascun dels treballs.
Pel que respecta a aspectes materials, com poden ser per exemple llicencies i
altres, aquests preus no són els que posteriorment s’acorden amb els contractistes
oferents atès que aquests poden tenir condicions particulars de subministrament
amb els proveïdors i també que, quan s’hagin d’executar els treballs, haurà passat
gairebé un any des del moment en què es va acabar la redacció del document
tècnic que serveix de base a la licitació.
Així doncs, es considera que el preu mig corregit recull justament el cost més
creïble d’un treball en el moment de la seva execució.
Un cop argumentada la coherència del valor mig corregit com a referència de preu ofert en
licitacions, es justifica a continuació la motivació en general de la formulació emprada, i la seva
comparativa particular vers a una recta que suposi proporcionalitat lineal entre el zero per a
baixa igual a la licitació i valoració màxima per a baixa màxima:
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L’elecció d’aquesta formulació es basa en allò que representa el valor mig corregit de les
ofertes i que és el preu real amb major credibilitat d’una actuació en concret en un determinat
moment. Aquesta consideració es basa en els següents arguments:
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zona propera a aquest valor de referència on la variació és lineal a un costat i
gairebé lineal a l’altre.
Aquesta formulació, quina aplicació es desenvolupa completament al PCAP, val a dir que
compleix amb els requisits que marca la jurisprudència europea i que recull el Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic en la seva resolució 91/2019, en el sentit que és una fórmula
on les ofertes que no fan baixa econòmica obtenen zero punts, la millor oferta econòmica obté
la major puntuació, no es produeixen llindars de sacietat i la resta d’ofertes obtenen també
puntuació proporcional, és a dir, l’aplicació de la fórmula fa que entre dues ofertes qualsevol, la
més econòmica sempre tingui més punts.
Així mateix, no es tenen en compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la baixa mitja
de les ofertes de conformitat amb la resolució 51/2019 del TACPCM i l’informe 4/1997 de la
Junta consultiva de contractació administrativa de la Comunitat de Madrid.
Al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) es desenvolupa l’explicació i
descripció de tots els criteris i es detalla la sistemàtica de la seva valoració.
L’encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per l’adjudicatari,
d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en el plec de condicions tècniques de l’AMB,
per tal que s’executin de manera correcta i completa els treballs encarregats i les actuacions
corresponents. Aquest encàrrec es desenvoluparà sota la direcció i supervisió del propi equip
tècnic del servei.

9.-Distribució de la despesa

10.-Pressupost
El pressupost estimat per a la realització dels treballs es fixa en 485.900,00 € IVA no inclòs,
587.939,00 € amb IVA inclòs.

11.-Termini d'execució
El termini estimat és de 17 mesos.
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El valor estimat del contracte es fixa en 485.900,00 € IVA no inclòs, 587.939,00 € amb IVA
inclòs.
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La distribució de la despesa és la que es dedueix de la planificació temporal del projecte.

