EXPEDIENT 901648/17
PREGUNTES DE POSSIBLES LICITADORS (3)
1. En relació a la resposta sobre la pregunta 3 del document publicat el 20/12, quan es
diu que no es pot afectar el nombre d’expedicions, i tenint en compte que el PCT
explicita en el punt 5.2.1 que les magnituds son estimades, és correcte interpretar
que cal respectar el nombre d’expedicions que proposi el licitador en l’apartat de
Programació detallada del servei segons indica el PCA?
La interpretació proposada és correcta. En tot cas, al PCT queda explicat que el
servei base s’haurà d’ajustar al calendari i horaris de referència especificats a
l’Annex 1, apartat A1.3
2. En el punt 6.4 del Plec de Condicions Tècniques i Econòmiques es detallen les
aportacions de flota durant la vigència del contracte, especificant la tipologia de
vehicle (estàndard o articulat) i el sistema de propulsió (híbrid diesel-elèctric o
elèctric).
Quantes portes hauran de tenir els vehicles que s'incorporin a cada una de les
aportacions previstes?
El nombre de portes dels vehicles que formen part de les aportacions de flota
previstes serà definit en el moment de redactar els plecs corresponents a cada
procediment d’adquisició.
Els estàndard poden ser de tipus "low-entry" i de longitud superior a 12 m per a
maximització de les places assegudes?
La tipologia de vehicles estàndard i la longitud màxima dels vehicles estàndard que
formen part de les aportacions de flota previstes serà definida en el moment de
redactar els plecs corresponents a cada procediment d’adquisició.
3. En el punt 6.6 del Plec de Condicions Tècniques i Econòmiques i a l'annex 2
(Material mòbil) punt 2.1 (Característiques bàsiques de flota) es diu que "Els vehicles
han de ser de tipus urbà." Creiem que aquesta definició és ambigua ja que a les
fitxes tècniques dels vehicles la tipologia no està definida. En aquests documents
surten les següents definicions dels vehicles:
• Classificació, casella CL (segons Reglament de Circulació de Vehicles RD
• 2822/1998)
• Categoria, casella J (segons Directiva 2007/46/CE)
• Classe, casella J2 (segons Reglament 36 de l'ONU)
Per als vehicles provisionals que aporti l'adjudicatari, quins serien els admesos per
a cadascuna de les definicions anteriors?
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En relació a la condició expressada a l’apartat 6.6 “Vehicles provisionals” del PCTE,
s’entendrà que els vehicles són de tipus urbà si:
- Són vehicles de Classe I
- Són vehicles de Classe II de tipus low-entry amb plataforma baixa entre les
portes davantera i central.
4.En el punt 7.1.3 del Plec de Condicions Tècniques i Econòmiques i l'annex 3.4 es
defineix un Sistema d'Informació a l'Usuari (SIU) integrat per unes tauletes a instal·lar
als autobusos, però enlloc s'indica ni la seva ubicació dins dels vehicles ni si hauran de
ser a l'abast dels usuaris per a puguin interactuar.
Es pot precisar la seva ubicació a l'interior dels autobusos i el tipus de suport
necessari per a la seva instal·lació?
Les tauletes no han de trobar-se a l’abast dels usuaris. Les tauletes han d’estar a
l’abast del conductor, en la ubicació i amb el tipus de suport que el licitador consideri
adient.
Es pot indicar altres explotacions de transport on hi hagi sistemes d'informació a
l'usuari iguals o similars al que es vol implantar?
La definició tècnica de la prestació a satisfer es troba al PCTE.
5. En el punt 7.1.3 del Plec de Condicions Tècniques i Econòmiques s'indica que "Els
dispositius i elements de comunicació del SIU estaran adscrits al servei de transport
públic objecte d'aquest Contracte i hauran d'estar correctament instal·lats i operatius
a la data d'inici del servei." I a l'annex 3.4 es diu: "Amb l'objectiu de garantir una
informació adequada a l'usuari i centralitzada des de l'AMB, en el moment que es
requereixi l'operador haurà de proveir d'un conjunt d'elements que permetran una
adequada centralització de la informació des de l'AMB."
Quan hauran d'estar operatius els dispositius i elements de comunicació del SIU?
Els dispositius i elements de comunicació del SIU hauran d'estar correctament
instal·lats i operatius a la data d'inici del servei.
6. En relació a l'annex A2.1, quan s'indica que els vehicles provisionals "han de tenir
espais previstos per a cadires de rodes", es refereix a que n'hi ha d'haver més d'un?
Les característiques mínimes que han de respectar els vehicles provisionals
s’especifiquen a l’apartat 6.6 del PCT. L’expressió "han de tenir espais previstos per
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a cadires de rodes" s’ha d’entendre com que els vehicles provisionals han de tenir
com a mínim espai per a una cadira de rodes.
7. En relació també als vehicles provisionals, quan en l'apartat 11 del PCA, sub-apartat
1.2, "Vehicles provisionals" s'indica que es valorará la configuració interna, existeix
un criteri concret per a la valoració de la capacitat? Maximització de les places
sentades o de la capacitat total del vehicle?
Pel que fa a l’aspecte “configuració interna dels vehicles” considerat en el subcriteri
“Vehicles provisionals a aportar per l’empresa licitadora”, es valoraran més
positivament aquelles configuracions internes que s’adeqüin millor al tipus de servei
objecte de licitació.

