INFORME

MEMÒRIA JUSTIFICATIU

LICITACIÓ PER A L ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D UN SISTEMA FIX DE 27 CÀMERES
DE
VIDEOVIGILÀNCIA A LES VIES PÚBLIQUES DE BLANES.

1. ANTECEDENTS:
L any 2011 es van instal·lar en les principals vies públiques de Blanes un sistema de 27
càmeres de videovigilància, les quals a hores d ara han quedat totalment obsoletes i moltes han
deixat de funcionar, ja que no han tingut mai cap contracte de manteniment.
El cos de la Policia Local de Blanes necessita comptar amb un sistema fix de videovigilància
distribuït estratègicament en diferents punts de les vies públiques principals de la nostra Vila
amb la finalitat de contribuir a la millora de la seguretat ciutadana.
Les propostes presentades han d incloure tots els elements i treballs necessaris per tal de dotar
al municipi d un sistema fix de videovigilància per seguretat ciutadana composat de 27 càmeres
amb manteniment inclòs, que es descriu de manera detallada en el plec de prescripcions
tècniques.

2. DEFINICIÓ DE L OBJECTE DEL CONTRACTE:
Formalitzar contracte de subministrament, instal·lació i manteniment d un sistema fix de 27
càmeres de videovigilància a les vies públiques de Blanes, per tal de substituir les que tenim
instal·lades actualment, les quals han quedat pràcticament inservibles per causa de la seva
antiguitat i manca de manteniment.
Codi CPV: 34114200-1
3. DURADA DEL CONTRACTE
- 8 setmanes per al subministrament, instal·lació i posada en funcionament del sistema fix de
27 càmeres de videovigilància, comptats a partir de la formalització del contracte.
- 3 anys pel manteniment del sistema, comptats a partir de la formalització del contracte.
4. TIPUS DE CONTRACTE
Aquest contracte és administratiu, i es tracta d un contracte mixt de subministrament i serveis,
essent la prestació de subministrament la principal.
5. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I DE LA IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
L Ajuntament de Blanes no disposa en la seva plantilla d efectius o professionals que puguin fer
el servei que es vol licitar, i tampoc disposa de mitjans i recursos tècnics adients per realitzar
les actuacions objecte del contracte, motius pels quals cal procedir a la contractació amb
tercers.
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6. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre-les com una realització i
aprofitament individual i funcional d aquestes, que permetin ser executades de forma
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una
correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats
d interès públic que es persegueixen en la seva execució, fet pel qual permet concloure que les
prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta
execució dels treballs i una correcta execució dels recursos públics proporcionals a la finalitat
requerida.
Així mateix, la divisió en lots pot comportar un risc injustificat de restringir la competència.
7. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es
compromet l Ajuntament, és el següent:
Pressupost de subministrament, instal·lació i posada en funcionament:
Pressupost IVA exclòs: 27.593,35 Euros.
Import corresponent a l IVA: 5.794,60 Euros. Tipus d IVA aplicable: 21%.
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 33.387,95 Euros IVA inclòs.
Pressupost de manteniment:
Pressupost IVA exclòs: 1.821,50 Euros / any x 3 anys = 5.464,50 Euros.
Import corresponent a l IVA: 1.147,55 Euros. Tipus d IVA aplicable: 21%.
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 6.612,05 Euros.

8. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Considerant el pressupost base de licitació, així com les seves possibles modificacions i
pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure l Impost sobre el Valor Afegit (IVA), als
efectes de determinar el procediment d adjudicació i la publicitat és 33.057,85 Euros.
a) El valor estimat per a l adquisició, instal·lació i posada en funcionament de les càmeres és de
27.593,35 Euros (IVA exclòs).
b) El valor estimat del servei de manteniment que consta a les clàusules tècniques és de
5.464,50 Euros (IVA exclòs).
Les ofertes del punts a) i b) d aquest paràgraf s hauran d especificar individualment.

9. CRITERIS D ADJUDICACIÓ I VALORACIÓ DE LES PROPOSTES DELS LICITADORS
9.1 Criteris d adjudicació del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s ha d atendre als
criteris d adjudicació següents:
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Les propostes es valoraran de conformitat amb els criteris d adjudicació avaluables de forma
automàtica que es detallen a continuació, de forma decreixent, amb una puntuació màxima
de 128 punts.
A. Proposta econòmica: fins a 80 punts.
Es valorarà la reducció del pressupost base de licitació sense IVA (33.057,85 pels 3 anys
de contracte) fins un màxim de 80 punts:
La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de l aplicació de la fórmula
següent:
Pn =

______Rn_____ x 80
Max (Rs, RMax)

On:

Pn: Puntuació per reducció del Pressupost Base de licitació (sense IVA) de l oferta n.

Rn: Reducció del Pressupost Base de Licitació (sense IVA) de l oferta n, que es puntua
Rs: Reducció significativa del Pressupost Base de Licitació, que s estableix en un mínim d un
10% sobre el Pressupost Base de Licitació sense IVA.
RMax: Màxima reducció entre les ofertes presentades a la licitació.
Max (Rs, RMax): Màxim entre els dos indicadors.
B. Criteris qualitatius avaluables automàticament:
B.1 Millores tècniques de les càmeres: fins a 24 punts (cada apartat val 3 punts)
- Compressió de vídeo admet tecnologia HDSM SmartCodec.
- Tots els fluxos de vídeo generats per les càmeres proposades han de complir els estàndards
H.264 (MPEG-4 Part 10 / AVC), MJPEG (Motion JPEG) i JPEG2000 del CCITT.
- Mínim 10 imatges / segon en totes les càmeres.
- Tecnologia d escena inactiva (Idle Scene).
- Funcionament a una velocitat de fotogrames de fina 60 fps.
- Detecció avançada de vídeo per a patrons i tecnologia d ensenyament.
- IR i zoom adaptatiu.
- WDR amb rangs dinàmics entre 50 db i 100 db.
B.2 Millores tècniques del programari de gravació: fins a 18 punts (cada apartat val 6
punts)
- Pot visualitzar simultàniament i en diferents llocs d operador, multitud d imatges (càmeres)
amb diferents graus de detall, tant en viu com en reproducció.
- El format de les imatges emmagatzemades suporta els estàndards que generin les càmeres
H264, MJPEG o JPEG2000.
- L aplicació de visualització suportada per CUDA, idioma nadiu de targetes gràfiques.
B.3 Millores del període de manteniment: fins a 6 punts.
Per cada any addicional de manteniment inclòs 2 punts.
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10. CRITERIS PER A LA
PRESUMPTAMENT ANORMALS

DETERMINACIÓ

DE

L EXISTÈNCIA

DE

BAIXES

Atès que un dels criteris d adjudicació és el preu, per determinar si les ofertes contenen valors
anormals o desproporcionats, s aplicaran els paràmetres objectius previstos en l article 85 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d octubre, pel qual s aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
11. PROCEDIMENT D ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L EXPEDIENT
Considerant l import del contracte, la seva durada, les prestacions que constitueixen el seu
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicació es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un
procediment obert simplificat.
Forma de tramitació: Ordinària.
12. CONDICIONS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA DELS LICITADORS
De conformitat amb l article 89 de la LCSP, l acreditació de la solvència tècnica o professional de
l empresari s haurà d apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia,
experiència i fiabilitat, que s haurà d acreditar pels mitjans següents:
a) Una relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres anys que inclogui
l import, dates i el destinatari, sigui públic o privat.
Els subministraments efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest
certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.
Si la relació dels principals
subministraments realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens contractant, no
serà necessari l acreditació mitjançant certificat.

13. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
No es preveuen
14. CONDICIONS ESPECIALS D EXECUCIÓ
En cas que l empresa adjudicatària efectuï subcontractacions, subcontractarà la prestació que
s escaigui a petites o mitjanes empreses.
L adjudicatari haurà de comunicar la subcontractació a l Ajuntament abans de l inici de l execució
del contracte i haurà de presentar la documentació necessària per acreditar que es tracta de
petites o mitjanes empreses.

15. GARANTIES
Garantia provisonal: NO.
Garantia definitiva: Sí, 5% de l import d ajudicació IVA exclòs.
16. TERMINI DE GARANTIA:
S estableix un termini de garantia d un any, mínim des de la finalització del contracte.
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17. SUBROGACIÓ DE PERSONAL
No.
18. CESSIÓ DEL CONTRACTE
Sí.
19. SUBCONTRACTACIÓ
No es permet la subcontractació.
20. PENALITATS
Si l empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis totals o
parcials, per causes que li siguin imputables, l administració podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la
imposició de les penalitat, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la
LCSP.
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d incompliment dels
compromisos assumits per l empresa o les empreses contractants, es podrà acordar la
imposició de les penalitats següents:
D acord amb l article 192 de la LCSP, els plecs poden preveure penalitats per aquests
incompliments, proporcionals a la gravetat, i de quanties no superiors al 10 per 100 del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el total d aquestes superar el 50 per 100 del preu del contracte.
La qual cosa comunico per a la seva unió a l expedient de contractació, amb el vistiplau de
l alcalde.
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