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1. En relació al punt 11 del PCA (Criteris d’adjudicació), i més concretament de
l’apartat 1.1, 1.2 i 1.3, s’assignen puntuacions a diferents aspectes que es
presenten agrupats en diferents blocs: Programació detallada del servei, Ajustos
al servei base, vehicles provisionals a aportar per l’empresa licitadora, etc. Donat
que aquests criteris serviran per valorar les ofertes presentades, i amb l’objectiu
de garantir màxima transparència i igualtat d’oportunitats entre els licitadors, ja
que els plecs indiquen sub-criteris dins de cada apartat, es demana que es
determini en aquesta fase dels concurs quina puntuació s’assigna a cadascun
d’aquest sub-criteris. S’adjunta el següent exemple sobre l’apartat “Vehicles
provisionals a aportar per l’empresa licitadora” (4 puns) per determinar quants
punts correspondrien a cada sub-apartat:
o Antiguitat dels vehicles provisionals proposats: X punts
o Nivells d’emissions i estalvi energètic: X punts
o Estat general actual dels vehicles: X punts
o Condicions d’accessibilitat als vehicles: X punts
o Configuració interna dels vehicles. Es valoren les places assegudes a la
capacitat total del vehicle? X punts
o Carrosseria i acabats: X punts
o Actuacions previstes sobre els vehicles provisionals prèviament a la seva
entrada en servei: X punts
La clàusula 11 del PCA presenta els criteris d’adjudicació desglossats en 3
criteris i 12 subcriteris. La referida clàusula indica també les puntuacions
màximes corresponents a cada criteri i subcriteri. Així, per exemple, el criteri 1.2
Qualitat del servei es valora amb un màxim de 23 punts, desglossats en els 6
subcriteris següents:
•
•
•
•
•
•

Vehicles provisionals a aportar per l’empresa licitadora: 4 punts
Equips i sistemes embarcats proposats: 4 punts
Organització i formació del personal dedicat a la prestació del servei: 4
punts
Aspectes socials i laborals: 4 punts
Inspecció i control del servei proposat: 4 punts
Pla de sostenibilitat ambiental: 3 punts

La valoració de cada subcriteri té naturalesa global i abasta el conjunt d’aspectes
i característiques als quals el subcriteri fa referència i que, amb l’objectiu de
garantir màxima transparència i igualtat d’oportunitats entre els licitadors,
s’enumeren per a cada subcriteri considerat.

2. En el punt 12.1, apartat 1.1 Operativa del servei, s’indica que cal indicar els km
útils i morts per distribució de tipologia d’Energia i Motor. En aquest sentit,
demanem aclariment sobre la diferència entre Energia i Motor. S’ha d’interpretar
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com que cal classificar els kms segons siguin duts a terme amb dièsel – energia
elèctrica, o bé amb motor Euro V, VI,.., híbrid o elèctric?
La tipologia d’energia fa referència als km elèctrics o convencionals en el sentit
expressat a la clàusula 5.2.2 del PCT. La tipologia de motor fa referència a la
categoria Euro (Euro V, VI, etc,), híbrid, elèctric.

3. En el punt 12.1, apartat 1.1 Operativa del servei, en Ajustos proposats per al
servei base, donat que el plec preveu un desplegament de la xarxa per fases, en
quina d’elles es demana l’optimització dels ajustos? Aquests ajustos han de ser
únicament sobre el calendari i horaris? Quina magnitud poden tenir aquests
ajustos en termes % km útils i % hores útils respecte el servei base de cada
fase? Què es vol dir quan s’indica que els ajustos suposin una major eficiència
en l’aprofitament dels recursos humans i materials? Respecte d’aquests ajustos,
un cop plantejats, cal presentar-ne les corresponents taules de producció de kms
i hores? Són moltes preguntes sobre 2,5 punts molt oberts a una valoració poc
delimitada sobre una servei detallat en els plecs i ja estudiat per l’AMB, i per tant,
hom entén que cal definir molt més concretament què i com es demana per tal
de garantir la igualtat entre licitadors.
Els licitadors poden proposar ajustos al calendari i horaris del servei base en
qualsevol dels períodes previstos al PCTE. Aquests ajustos han de ser
únicament sobre el calendari i horaris i per tant no poden afectar als itineraris i
número d’expedicions definits al PCTE. La major eficiència en l’aprofitament dels
recursos humans i materials s’ha d’entendre en el sentit de que l’empresa
adjudicatària pugui prestar el servei minimitzant els km morts i hores mortes del
mateix. Caldrà que els licitadors quantifiquin la reducció de km morts i hores
mortes que es preveu assolir amb els ajustos que proposin.

4. En el punt 12.1, apartat 1.2 Qualitat del servei, es demanen vehicles provisionals.
En aquest sentit, en el punt 6.6 del PCT s’indica que aquest vehicles hauran de
ser dièsel o híbrid. De cara a poder configurar una millor, proposta, caldria que
el plec establís la graduació de puntuació entre un dièsel, un híbrid i un híbrid
endollable. A més, quan es parla d’híbrid, s’està fent referència a un híbrid
elèctric-dièsel, o es pot proposar altre tipus d’híbrids p.e. amb GNC? En aquest
cas, quina puntuació tindria?
Entre les característiques que seran considerades per a establir la valoració de
les diferents ofertes en relació al subcriteri Vehicles provisionals a aportar per
l’empresa licitadora, figuren els nivells d’emissió i estalvi energètic. En relació a
aquesta característica es valoraran més positivament aquells vehicles que
generin un menor nivell d’emissions i un major nivell d’eficiència energètica.
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En el cas dels vehicles provisionals s’admetran tant vehicles híbrids elèctricdièsel com altres tipus d’híbrids.

5. Respecte el punt 12.1, apartat 1.2 Qualitat del servei, sub-apartat Equips i
sistemes embarcats proposats, es valoraran només els indicats o també d’altres
no indicats en el plec?
Es valoraran només els equips i sistemes embarcats indicats en el plec.

6. Respecte el punt 12.1, apartat 1.2 Qualitat del servei, sub-apartat Aspectes
socials i laborals, s’entén que es valorarà la consistència, abast i concreció dels
compromisos del licitador en relació a aspectes socials i laborals d’aplicació en
el servei objecte de licitació. La interpretació és correcta?
La interpretació proposada és correcta.

7. Respecte del punt O de referència per determinar la puntuació de la situació de
la cotxera/es proposades, com s’ha determinat? Es tracta d’un punt determinat
aleatòriament o sorgeix d’un càlcul objectiu? En aquest cas, de quin?
El punt de referència O ha estat determinat a partir de la topologia i nivell d’oferta
de la xarxa proposada

8. Respecte de la flota subrogada indicada en el punt 6.3 del PCT, es demanen els
kms que tenen cadascun d’ells per tal de poder elaborar amb coneixement de
causa els costos de manteniment. No disposar-ne situa a les licitadores que no
són l’operador actual en inferioritat de condicions.
En el PCTE es detalla la marca, model, motorització i l’antiguitat de tots els
vehicles que formen part de la flota a subrogar. També s’aporta l’històric dels
darrers 5 anys dels km útils recorreguts en cadascuna de les línies que formen
part del servei actual. Aquests paràmetres permeten estimar el quilometratge
recorregut pels vehicles que han format part d’un servei de característiques
similars al servei objecte de licitació.

9. Respecte les renovacions de flota per antiguitat, aquestes es duran a terme
sobre la mateixa tipologia de vehicle renovat pel que respecte a la seva
dimensió?
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Segons el previst a l’apartat 6.5 del PCTE: “Per tal d’atendre als increments de
demanda del servei o altres motius, l’AMB podrà determinar de manera
justificada que la renovació dels vehicles s’efectuï per vehicles de major o menor
capacitat (per exemple renovació de midibusos amb vehicles estàndards o
renovació de vehicles estàndards amb vehicles articulats).”

10. El PCT estableix en diferents dels seus apartats per a cada període, els kms
útils, les expedicions, els horaris de les mateixes i la flota mínima necessària. És
per tant evident, que per dur a terme aquest càlculs s’ha hagut d’emprar temps
de recorregut i regulació per a cadascuna de les línies. Tenint en compte que
algunes de les línies canvien respecte del seu estat actual i algunes són de nova
incorporació, es demanen aquest temps de recorregut+regulació considerats. En
cas que no es existeixin, com s’han determinat els vehicles necessaris per al
servei en cada fase?
El PCTE estableix, per a cada període, els itineraris i horaris que caldrà prestar
per part de l’adjudicatari. Així mateix estableix la flota màxima necessària per a
cada període. Atès que es tracta de la licitació d’un servei diferent de l’actual, el
PCTE no detalla el nombre de vehicles que seran necessaris per prestar el servei
de cada línia ni el nombre de vehicles que hauran de formar part de la reserva,
que són paràmetres que cada licitador haurà de proposar.
11. En el punt 8.2 del PCT s’indica que caldrà aportar sanitaris en aquelles terminals
de línia que no en disposin. En aquest sentit, explicitar en l’oferta el nº de
sanitaris serà un aspecte valorable, tenint en compte que l’empresa adjudicatària
resta obligada a instal·lar els que li siguin requerits per l’AMB?
El nº de sanitaris no és un aspecte valorable, ja que efectivament aquests hauran
de ser instal·lats quan l’AMB així ho requereixi.

12. En quin punt de l’oferta es valorarà tot allò relacionat amb el manteniment de les
parades del servei?
La descripció del manteniment de les parades del servei no és contingut de les
ofertes i per tant no serà objecte de valoració. L’empresa adjudicatària queda
obligada al manteniment de les parades en els termes especificats al PCTE i
subjecta a les penalitats corresponents previstes al PCA en cas d’incompliment
d’aquesta obligació.
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13. En el punt 11 del PCA, apartat 1, sub-apartat 1.3 a Promoció del servei es fa
referència a què es valoraran estratègies i aliances amb tercers per promocionar
el servei. Tenint en compte que el PCT indica clarament que es l’AMB qui definirà
i executarà la política de comunicació, a què es refereix exactament amb “es
valoraran estratègies i aliances amb tercers per promocionar el servei”?
Es refereix a les actuacions de promoció reservades a la iniciativa de l’empresa
adjudicatària. Tal i com es descriu a l’apartat 12.5 del PCTE Promoció i imatge
del servei, l’empresa adjudicatària podrà disposar del 50% de la partida
destinada a la promoció del servei per a executar les actuacions que proposi i
obtinguin el vist i plau de l’AMB.
14. Al criteri de puntuació de la distància de la cotxera al punt de referència O, com
es tindrà en compte el fet que n, hi hagi més d, una?

D’acord amb l’apartat 12.2 del PCA “En cas que el licitador proposi la prestació
del servei des de més d’una cotxera, la distància Dj es calcularà per a la cotxera
més allunyada del punt de referència O.”

