Anunci de licitació de subministrament i obra
ANUNCI PER A LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE SENSORITZACIÓ PEL
CONTROL DE DOS ÀREES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE CAMBRILS

1.Entitat adjudicadora
APARCAMENTS I MOBILITAT DE CAMBRILS, S.L.M. (en endavant APARCAM)
Departament de “Trànsit i Aparcaments Regulats”
Nº expedient: 003/14 ZR

2.Antecedents
El present document substitueix l’anterior anunci 002/14 ZR, deixant aquest últim sense valor.
L’actual anunci substitueix una de les zones de càrrega i descàrrega anunciades en l’anterior
licitació i amplia el requeriment d’aspectes del sistema.

3.Objecte
Descripció de l’objecte
Per tal de facilitar la rotació de vehicles dins les àrees de càrrega i descàrrega, es vol implantar
la instal·lació d’un sistema de sensors per poder controlar la durada de l’estacionament en
algunes zones reservades a la càrrega i descàrrega de vehicles. Aquest objectiu, permetrà un
major control de la rotació i la mobilitat, així com també ajudarà a augmentar el correcte ús
d’aquestes àrees, principalment a les zones més conflictives del municipi.
La proposta haurà d’explicar, entre d’altres; el nombre de sensors proposat i exemplificació del
seu funcionament incloent % de marge d’error, el tipus d’alimentació necessària i el consum,
assenyalar si es requerirà de contractació de línies telefòniques, descripció de l’obra civil (en
cas necessari) i detallar com serà el format extern dels diferents components a instal·lar en via
pública. Caldrà indicar la garantia dels components i indicar quin serà del manteniment de la
totalitat del sistema, tant de la infraestructura com del software.
El sistema que s’instal·li haurà de dur un software que permeti establir connexió constant amb
la Policia Local a través d’un “hosting”. Aquest haurà de permetre el seguiment, notificació o
constància i correcta visualització i gravació dels vehicles estacionats, per tal que la Policia
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pugui visualitzar, a temps real, els vehicles estacionats que sobrepassin del temps permès a les
àrees de càrrega i descàrrega delimitades. Caldria incloure una explicació del que es mostraria
a la Policia Local a través del software. El sistema escollit haurà de ser compatible amb els
paràmetres i requisits tècnics de la plataforma Sentilo 1.
L’actuació haurà de complementar-se amb un sistema visual en la via pública, en la C/D, que
garantitzi d’alguna forma, que l’usuari pugui veure que el vehicle estacionat ha passat del
temps reglamentari.

Especificacions de les àrees de C/D seleccionades
Les àrees de càrrega i descàrrega en les quals es preveu la instal·lació, han estat seleccionades
seguint un criteri d’importància (en quant a la ocupació) i de conflictivitat (en quant al mal ús
que se’n fa per part dels usuaris).
Les àrees seleccionades són:
-L’àrea de C/D del carrer Roger de Flor (Barri del Port)

Longitud del C/D – 16 metres.
Calçada amb 1 sentit de circulació.

1

Enllaç amb Sentilo: http://www.sentilo.io.
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-L’àrea de C/D del carrer Pau Casals

Longitud del C/D – 19 metres.
Calçada amb 1 sentit de circulació.

Lloc i termini de lliurament
La implementació de la instal·lació es durà a terme a cadascuna de les àrees indicades, dins
d’una de les zones comercials amb més demanda del municipi de Cambrils (Barri del Port). El
termini d’execució serà d’un mes, a comptar de la data de notificació de l’adjudicació.

4.Pressupost base de licitació i forma de pagament
Preu del contracte
Ateses les diferents possibilitats tècniques de la instal·lació que es pretén contractar, no
s’estableix cap pressupost base de licitació. Tanmateix, es fa constar de forma expressa que, el
present contracte no superarà, en cap cas, el preu màxim establert per als procediments de
contractació directa per raó de l’import.
Caldrà especificar el preu de l’obra civil (en cas necessari) i el preu del manteniment del
sistema.

Forma de pagament
El pagament s’efectuarà en 2 terminis.
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Un primer pagament, per import equivalent al 50% del preu de contracte, en el termini de 30
dies de la data de presentació de la factura corresponent, prèvia la seva aprovació, i el 2n
pagament, per l’import restant (descomptat l’import de la garantia, segons es dirà més
endavant), en el termini de 60 dies de la data de presentació de la factura corresponent.

5.Garantia
L’adjudicatari estarà obligat a dipositar, en concepte de garantia, l’import equivalent al 10%
del preu d’adjudicació.
Aquest dipòsit de garantia es farà mitjançant retenció del l’import corresponent en el segon
termini de pagament.
S’estableix un termini de tres mesos, a comptar de la data de presentació i aprovació de la
factura corresponent, per a la comprovació del correcte funcionament de la instal·lació i
l’abonament de l’import retingut en concepte de garantia. Si, per contra, durant aquest
termini la instal·lació presenta defectes de funcionament o la seva conservació no és
adequada, es posarà aquesta circumstància en coneixement del contractista per a que esmeni
els defectes que s’hagin constatat, i, un cop s’hagin executat les reparacions necessàries i
s’hagi comprovat el correcte funcionament de la instal·lació, es procedirà al pagament de
l’import retingut, sempre que no s’hagi produït la seva execució en tot o en part.

6.Obtenció de documentació i d'informació
a) Entitat: APARCAM (Av. Del Sol, nº 67 de Cambrils. CP: 43850)
b) Telèfon: 977 36 40 87
c) Pàgina web: www.cambrils.org/aparcam/Perfildelcontractant
d) Correu electrònic: aparcam@aparcam.cat

7.Requisits específics del contractista
Caldrà que les empreses licitadores acreditin la seva experiència en instal·lacions similars a les
de l’objecte del anunci de licitació.
El contractista haurà de disposar de plena capacitat d’obrar i acreditar que es troba al corrent
de les seves obligacions socials i fiscals.

8.Presentació d'ofertes
a) Termini de presentació d’ofertes: fins el dia 24 de novembre de 2014, a les 14:00h.
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b) Documentació que cal presentar: Proposta econòmica i tècnica. L’extensió de la
proposició, en el seu conjunt, no podrà superar el nombre de 25 pàgines.
c) Lloc de presentació: Mitjançant tramesa de correu electrònic a l’adreça:
aparcam@aparcam.cat, o bé presencialment a les oficines d’APARCAM (av. del Sol
nº 67 de Cambrils).
d) Termini en què el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 1 mes, a
comptar de la data termini de presentació d’ofertes.

9. Procediment
La present contractació es farà mitjançant procediment d’”adjudicació directa per raó de
l’import”.

10.Criteris d’adjudicació
Es valoraran les diferents proposicions presentades, seguint criteris principalment tecnològics,
però també econòmics.

11.Adjudicació
L’adjudicació a l’oferta que es consideri més avantatjosa es farà, si s’escau, en el termini
màxim d’un mes, a comptar de la data termini de presentació d’ofertes.

Cambrils, 14 de novembre de 2014
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