Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures – Ecologia Urbana

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

Objecte: Realització de sistema de control de velocitat mitjançant radar de tram al túnel de la
Rovira de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.
Import: 321.791,08 euros (IVA inclòs)
Des del departament de la Gestió de la Mobilitat, es gestiona els serveis de visió artificial que
permeten controlar el trànsit a la ciutat. La regulació del trànsit a les ciutats és una competència
atribuïda als municipis, l’Ajuntament de Barcelona és responsable de mantenir plenament
operatius tots els elements que formen part d’aquest, així com millorar les vies de comunicació en
benefici de la mobilitat i la seguretat vial.
En aquest sentit, la ciutat de Barcelona disposa d'unes vies ràpides inaugurades l'any 91 que
disposen para la seva infraestructura de diferents elements que formen part de la regulació del
trànsit, com poden ser un centre de control propi, la xarxa troncal de comunicacions, control
d'accessos, etc., que s'han de millorar per adaptar-se a la mobilitat actual. El sistema de control de
velocitat mitjançant l’ús de noves tecnologies de radar per tram al túnel de la Rovira, en tots dos
sentits de circulació, permetrà controlar la velocitat mitjana permesa.

(1) Aquestes actuacions són de competència municipal i tenen com a objectiu garantir la correcta
prestació dels serveis esmentats, d’acord amb les previsions del Plec de prescripcions tècniques.

(2) L’Ajuntament no pot fer-ho directament per no disposar dels mitjans materials i humans necessaris
per portar-ho a terme.

(3) El preu del contracte es calcula, com a màxim, en 321.791,08 euros (IVA inclòs), amb el
desglossament següent: 265.943,04 euros en concepte de pressupost net, i 55.848,04 euros en
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21% .

(4) La durada d’aquest contracte es preveu de 3 mesos, a partir del dia següent a la seva formalització.
(5) El 72% del pressupost d’aquesta licitació correspon a subministraments, el 22,7% a serveis i el 5,3% a
altres despeses.

(6) L’expedient s’adjudicarà pel procediment obert ordinari.
(7) D’acord amb el Decret d’Alcaldia, de data 24 d’abril de 2017, relativa a la contractació pública
sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, en aquesta licitació s’aplica les següents mesures:
-

Pagament del preu a les empreses subcontractades
Pressupost màxim de licitació desglossat
Oferta anormalment baixa (per no adequació de l’oferta als costos salarials)
Objecte del contracte amb eficiència social
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-

Minimització d’emissions relacionada amb el transport i desplaçaments necessaris per a
l’execució del contracte.
Recollida selectiva de residus generats en l’execució del contracte

(8) És d’interès tècnic la realització del servei per un mateix contractista amb l’objectiu d’obtenir una
millora de l’eficiència en l’execució del contracte, raó per la qual es considera adient no licitar el
contracte per lots.

(9) Solvència econòmica i financera
D'acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP , 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’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor estimat superior a 1,5 vegades el
valor estimat del contracte

(10) Solvència tècnica o professional
D'acord amb l'article 90.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa
licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims 3
anys en serveis de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha
de ser com a mínim del 70% del valor anual mitjà del contracte.

(11) Criteri de desempat: Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la
plantilla de cadascuna de les empreses.

(12) Subcontractació: 20%
No es podran subcontractar les actuacions que s’assenyalen en el Plec tècnic en l’apartat 7 relatiu al
pressupost:
-

7.1 - Capítol 1
7.1 - Capítol 2
7.1 - Capítol 3
7.1 - Capítol 6

Equipament cinemòmetres per tram
Integració i noves funcionalitat
Comunicacions
Senyalització informativa

I les proves i posada en servei.
Per tot això, proposo:
La contractació de la realització de sistema de control de velocitat mitjançant radar de tram al túnel
de la Rovira de Barcelona, d’acord amb les previsions del Plec de prescripcions tècniques, i amb
mesures de contractació pública sostenible, per un pressupost total de licitació de 321.791,08 euros
(IVA inclòs), amb el desglossament següent: 265.943,04 euros en concepte de pressupost net, i
55.848,04 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, a càrrec dels
pressupostos municipals de l’any 2019 i 2020 (Capítol VI):
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2019

104.454,18€

2020

217.336,90€
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