aparcaments
Contractació de subministrament, instaNació de 31 parquimetres amb software de
centralització i hospedatge de dades perla societat Serveis d'Aparcaments de Vilanova i Ja
Geltrú, SAM

INFORME SOBRE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ EN RELACIÓ A LES OFERTES
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PRESENTADES PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
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El pressupost base de licitació és de 256.860€ més IVA.
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OFERTES PRESENTADES:
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S'han presentat al concurs les següents empreses:
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CAME PARKARE GROUP SL.
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Tetes les empreses han aportat conforme s'estableix al Plec de clausules administratives

~

documentació acreditativa requerida així com de solvencia técnica i económica.

~
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Les ofertes económiques de les empreses son les següents:

Núm.
1

EMPRESA LICITADORA

Pressupost ofertat (€)
170.090 €

CAME PARKARE GROUP SL

BAIXA (%)
-33,8%

Les ofertes presentades tenen el següent desg lossament:
QUOTA MENSUAL
SUBMINISTRAMENT

CAME PARKARE GROUP SL

SERVEI HOSTING
DU RANT 48 MESOS

159.674€

Pla<;a de la Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú

10.416€

tel. 93 893 27 37
fax 93 814 99 64

Oferta
economica
170.090 €
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CRITERIS DE VALORACIÓ:

D'acord amb el que es determina al Plec de Clausules Económic -administratives que regeix
aquest concurs:

Criteris d'adjudicació del contracta: Fins a un maxim de 100 punts.
1. Criteris avaluables de forma objectiva (sobre 8):

Millor oferta económica parquímetres

Fins a 55 punts

Les ofertes económiques que superin el pressupost de licitació (IVA inclós) seran
refusades.
Es puntuaran amb O punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L'oferta que més millori el pressupost de licitació a la baixa es valorara en 55 punts. Les
altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre ambdues
magnituds maxima i mínima, aplicant la següent fórmula :
Puntuació= 55* (IL-10) / (IL-OME)
IL= import de licitació
10= import ofertat
OME= oferta més económica
Baixes temeraries: La oferta económica que proposi una baixa de més d'un 20% per sota
de la mitjana de les ofertes presentades es considerara que incorreix en baixa
presumptament anormal o temeraria.
Ampliar el termini de subministrament i recanvis de l'equipament al preu unitari
Fins a 10 punts

En relació a les modificacions de contracte incloses en el apartat 18.2 d'aquest Plec, les
ofertes que ampli'in el preu unitari de subministraments durant el termini de vigencia del
present contracte de 48 mesas obtindran 1 O punts.

2.

Millares.

Compromís d'adaptar el pare existent de parquímetres de la Societat per realitzar les
funcions de pagament on line mitjan~ant la implementació d'un lector de targetes de credit
EMV així com les modificacions pertinents de software i firmware sense perdre les
funcionalitats existents.
Fins a 35 punts

La Societat disposa deis següents parquímetres (54) en el seu pare:
a) 18 unitats d'Amper lbersegur model Ciudad 3
b) 36 unitats d'Amper lbersegur Ciudad XXI
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Es donaran 0.333A3 punts per cada parquímetre que el licitador que es comprometi a
realitzar al seu carrec tetes les tasques necessaries de software (firmwares) i hardwares
(mecanitzats de portes, teclats, plaques de connexió, etcétera per que el pare existent als
apartats a) i b) anteriors puguin realitzar el pagament on line de targetes de credit
mitjan9ant un lector EMV.
A efectes de respectar una proporcionalitat en la puntuació deis criteris d'adjudicació del
contracte, es considera que aquesta implementació té un cost de 100.000€ amb el següent
desglossament

Preu unitari unitats
Teclat
Desenvolupament

Total

1.450 €

54

78.300 €

21.700 €

1

21.700 €
100.000 €

En cas d'empat de licitadors, es resoldra mitjan9ant la certificació de la empresa que
manifesti que pot adaptar al pare existent de parquímetres la funció de poder aplicar una
tarifa determinada (per residents o altres col ·lectius) només amb la introducció de la
matrícula al parquímetre. La introducció del llistat de matricules per la creació de la base
de dades es podra fer des de tants usuaris com sigui menester en localitzacions diverses i
sense que en cap cas suposi cap mena de cost afegit per !'adjudicador.

VALORACIÓ DE LES OFERTES:
1) Millor oferta Económica. Fins a 55 punts

Atesa la fórmula de puntuació= 55* (IL-10) I (IL-OME)
Sent:
IL= import de licitació
10= import ofertat
OME= oferta més económica

Contractant
CAME PARKARE
GROUP SL

10 (lmport
Ofertat)

IL (lmport de
Licitació)

OME (Oferta
més Economica)

170.090,00 €

256.860,00 €

170.090,00 €

Pla~a de la Vila, 8

.
08800 Vilanova 1 la Geltru

Punts
55 * (1L-IO)/(IL-OME)
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2) Ampliació termini subministrament. Fins a 10 punts
amplia termini subministrament (S/N)

Contraetant
CAME PARKARE GROUP SL

10 punts

SI

10,00

,,¡
,,,.

3) Millora Compromís d'adaptar el pare existent de parquímetres

Contraetant
CAME PARKARE
GROUP SL

Adapta pare de
parquímetres
(S/N)

Punts per cada
parquímetre
adaptat

Fins a 35 punts

Nombre de
parquímetres
adaptats

Max. 35 punts

NO

·º'ºº

Es fa constar que a la oferta presentada per CAME PARKARE GROUP, SL no es poden acceptar les
millares presentades atés que no s'ajusten a l'objecte descrit.

Resum de la puntuació de les ofertes presentades:

Resum
Puntuació
Contraetant
CAME
PAR KA RE
GROUP SL

Criteris valoració objectiva
Oferta
Ampliació termini
subministrament
economiea

55,000

Mi llores
Adaptació pare
parquímetres

10,000

Puntuaeió total

0,000

65,000

En conseqüéncia, es proposa com adjudicataria del "Contractació de subministrament,
instaNació de 31 parquímetres amb software de centralització i hospedatge de dades per la
societat Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM", a CAME PARKARE GROUP,
SL per un import de 170.090€.
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Nogensmenys, el Consell d'Administració, resoldra sobre l'adjudicació.
Vilanova i la Geltrú, 10 de maig de 2018.

Vist i plau: Francesc Torres Ferrando
Secretari
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