Ecologia Urbana
Mobilitat i Infraestructures
Infraestructures i Espai Urbà

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

1. Dades del contracte

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Petició de contracte: P2103161
Tipus contracte: Subministrament
CPV: 34990000-3 – Equip de control, seguretat, senyalització i il.luminació
Objecte: SUBMINISTRAMENT DE PLACAS SENYALITZADORES DE PERILL D’ANGLE MORT PELS
VEHICLES DE LA FLOTA MUNICIPAL D’ACORD AMB LA INSTRUCCIÓN VEH 21/05 DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TRÁNSITO
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 14.577,70 Euros
IVA tipus: 21%:

2.530,01 Euros

Pressupost net (sense l’IVA):

12.047,69 Euros

Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador.

2. Antecedents
L’Ajuntament de Barcelona aposta per garantir una mobilitat sostenible, saludable i segura a la ciutat,
en el marc dels objectius fixats en el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2024. Una de les principals prioritats
del Govern municipal és la reducció de la sinistralitat i, per aquest motiu, treballa de manera transversal
en diverses accions per contribuir a disminuir el nombre d’accidents que es produeixen a la capital
catalana.
La DGT ha publicat una instrucció, treballada conjuntament amb la Gerència de Mobilitat i
Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona, que defineix una nova senyal de trànsit, adreçada als
vehicles de distribució de mercaderies, autobusos urbans, escolars i camions pesats, que adverteix del
perill d’angles morts als vehicles de transport de passatgers i mercaderies. L’objectiu és la protecció del
vulnerable advertint-los del perill que suposa situar-se en alguna d’aquestes zones no visibles quan
s’aproximen a aquests vehicles senyalitzats per tal que puguin evitar riscos posicionant-se en un lloc on
siguin visibles.
Per contribuir a la seva difusió, l’Ajuntament de Barcelona vol implantar la nova senyal a la flota
municipal. La senyal es posarà a vehicles del parc de neteja, de Parcs i Jardins, de manteniment de
l’espai urbà, de la Guàrdia Urbana o del Servei de Prevenció Extinció d’Incendis i de Salvament (SPEIS),
entre d’altres.
En concret, s’instal·laran als vehicles :
- Vehicles de transport de mercaderies de les categories N1, N2 i N3
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Vehicles de transport de residus en l’àmbit urbà (N2 i N3)

-

L’esmentada senyalització s’instal.larà en 2204 vehicles, tenint en compte que s’han calculat 3 adhesius
pels N1,N2 i N3 i 4 plaques per cada vehicle de transport de residus).
3. Descripció i objectiu de l’encàrrec.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

L’objecte del contracte és el subministrament d’adhesius i plaques senyalitzadores de perill d’angle mort
pels vehicles de la flota municipal d’acord amb la Instrucción VEH21/05 de la Dirección General de
Tránsito.
Es subministraran els següents elements

Tipus de vehicles
Nombre d'adhesius
Nombre de plaques

N1
3417

N2 i N3
2040

TRANSPORT DE RESIDUS
1540

TOTAL
5457
1540

4. Prescripcions tècniques
Les característiques tècniques dels adhesius i plaques es troben en la Instrucción VEH21/05 de la
Dirección General de Tránsito, que s’adjunta.

5. Lloc de realització de la prestació
En la seu centre de treball propi de l’entitat/persona adjudicatària

6. Inici de les prestacions i termini d’execució
Les prestacions s’iniciaren l’endemà de la seva adjudicació.
El termini màxim per realitzar aquest encàrrec és de 10 dies

7. Preu màxim
El preu màxim per la realització d’aquesta feina és de 12.047,69 euros (IVA exclòs), que suposen un total
amb iva inclòs de 14.577,70 euros.

8. Criteris d’adjudicació

El preu
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a
dir, que no sigui anormalment baix segons l’article 149 de la Llei de contractes del Sector Públic, i
que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la
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puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per 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.

L’oferta que no plantegi cap rebaixa del pressupost màxim de licitació serà valorada amb 0 punts.
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Oferta anormalment baixa:
Un diferencial del 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una única empresa
licitadora, del 20% respecte al pressupost net de licitació.
9. Selecció del proveïdor/a:
Considerant la naturalesa de les prestacions, i els antecedents de la necessitat descrits amb anterioritat,
es considera adient tramitar el contracte menor amb concurrència, per tal de poder seleccionar la millor
oferta d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts.
10. Tramesa d’ofertes
El licitador haurà d’enviar
(https://licitacions.bcn.cat/)

les

seves

ofertes

mitjançant

el

portal

de

Contractació.

No s’admetrà cap altre forma d’enviament o lliurament de l’oferta.
El termini de presentació de les ofertes serà com a màxim de 5 dies hàbils des de la data de de
publicació al portal de contractació, finalitzant el termini a les 13:00 hores.
11. Garantia definitiva
En aquest contracte no es preveu que la licitadora/contractista hagi de constituir garantia definitiva.
12. Notificació de l’adjudicació
L’adjudicació del contracte es notificarà a l’interessat i es publicarà en el Perfil de Contractant d’acord
amb el previst a la LCSP.
13. Protecció de dades personals del licitador
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de
l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar la contractació municipal. Les vostres dades
(identificatives i de contacte) només seran a cedides a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i s’incorporaran a un fitxer anomenat
“Plataforma de Serveis de Contractació Pública” (PSCP) amb la finalitat de publicar aquesta informació
en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos són el registre de les dades de contacte de les empreses (i
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persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d’àmbit territorial català que fan servir la
PSCP(perfil licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta
implícit el vostre consentiment en els tractaments de les vostres dades per les finalitats indicades.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer Tercers
presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant
clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Podeu consultar informació addicional sobre aquest
tractament i protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Pel que fa al fitxer PSCP
presentant sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, ubicades al Passeig de Gràcia, 19, 08007 de Barcelona o mitjançant l’adreça electrònica:
protecciodedades.eco@gencat.cat
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