ANUNCI DE LICITACIÓ
Consell Comarcal del Baix Penedès. Licitació d'un contracte de servei de línies
d'autobús escolar amb destinació a escoles d'ensenyament infantil i primària, i
instituts de secundària situats majoritàriament al Baix Penedès. Expedient:
4977/2019.
A. Entitat adjudicadora
1. Consell Comarcal del Baix Penedès
2. Número d’identificació: 8101200000
3. Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
4. Òrgan de contractació: Ple, delegat a la Junta de Govern
5. Responsable de la comptabilitat pública i destinatari de la facturació
electrònica: Intervenció General del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6. Codi DIR3: L06090027
B. Obtenció de la documentació i informació
1. Consell Comarcal del Baix Penedès
2. Domicili: Plaça del Centre, 5
3. Localitat i codi postal: El Vendrell CP: 43700.
4. Codi NUTS: ES514
5. Telèfon: 977157171.
6. Adreça de correu electrònic: secretaria@baixpenedes.cat.
7. Seu electrònica amb accés a perfil contractant: http://ccbp.eadministracio.cat/
8. Adreça directa del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCod
e=viewDetail&idCap=2618488
https://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/4977_2019
C. Objecte
1. Descripció: servei de línies d'autobús escolar amb destinació a escoles
d'ensenyament infantil i primària, i instituts de secundària situats majoritàriament
al Baix Penedès. Codi CPA 2008: 49.39.12
2. Lots: Dos, sense limitacions per licitar i resultat adjudicatari i amb possibilitat
de presentar una d’oferta integradora.
• Lot 1 - 23 Línies TEC obligatori secundaria (PPTP 5.1.)
• Lot 2 - 12 Línies TEC no obligatori infantil i primària (PPTP 5.2.)
• Oferta integradora - 35 Línies TEC (PPTP 5.1. + PPTP 5.2.)
3. Codi CPV: 60130000-8
4. Lloc d'execució: Comarca del Baix Penedès
5. Codi NUTS: ES514
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D. Dades econòmiques
1. Determinació del preu: Preu unitari, viatge anada i tornada, (€/dia) segons la
capacitat del vehicle.
2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 3.637.342,17 €.
Durada en dies del curs escolar, fraccionàries, modificació màxima prevista
12,3514% i pròrroga.
3. Pressupost base de licitació (inclou IVA al tipus del 10%):
• Lot 1 - 23 Línies TEC obligatori secundaria: 2.094.221,83 €
• Lot 2 - 12 Línies TEC no obligatori infantil i primària: 1.019.857,24 €
• Oferta integradora (lot 1+ lot 2): 3.114.079,07 €
E. Existència de crèdit
1. Aplicació pressupostària: 01.3262.227030, 01.3262.227032, 01.3262.227038
i 01.3262.227039.
2. Expedient d’abast plurianual: Sí
3. Acord de Govern: 26 de febrer de 2020
4. Distribució de les anualitats: (dies / percentatge inclosa pròrroga)
Dies
2020, Curs 2020-2021, setembre – desembre
2021, Curs 2020-2021, gener – juny i Curs 2021-2022, setembre – desembre
2022, Curs 2021-2022, gener – juny i Curs 2022-2023, setembre – desembre
Subtotal dies
2023, Curs 2022-2023, gener – juny
PRORROGA
Total dies

70
178
178

Percentatge
13,11%
33,33%
33,33%

108
534

20,22%
100%

426

5. Contracte finançat amb fons provinents de diverses administracions: Sí
F. Termini de durada del contracte
1. Termini de durada: 14 de setembre de 2020 (inici curs escolar 2020-21) fins el
31 de desembre de 2022 (data de venciment del Conveni de col·laboració entre
el Consell Comarcal i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya).
2. Possibilitat de pròrroga i termini: Sí, de gener de 2023 a juny de 2023 (des del
començament del 2n trimestre i fins l’acabament del curs escolar 2022-23). Es
preveuen altres situacions a la PCAP 3.8.
G. Variants: No.
H. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
1. Forma de tramitació: urgent
2. Procediment d’adjudicació: obert subjecte a regulació harmonitzada
3. Presentació d’ofertes mitjançant eina de sobre digital: Sí
4. Llengües: Per a redactar proposicions: català i espanyol. Per a l’adjudicatari i
durant l’execució del contracte: català
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5. Recursos: En funció de l’acte recorregut (art. 44.2 LCSP), potestatiu, de
reposició davant la Junta de Govern en el termini d’un més o especial davant
TCCSP, en el termini de quinze dies hàbils, o directament contenciós administratiu
davant els jutjats de Tarragona en el termini de dos mesos o Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya si es recorre la resolució del TCCSP.]
I. Solvència i classificació empresarial
1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional. Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera,
mitjançant el volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte,
referit al millor dels tres darrers disponibles, per import no inferior a una vegada
i mitja al valor anual del contracte (entengui´s del lot o lots als que presenta
oferta. [art. 87 LCSP]. La solvència tècnica s’acredita mitjançant la relació dels
principals serveis o treballs en els darrers tres anys, de característiques similars
als de l’objecte del contracte. Aquesta relació s’ajustarà o eliminarà en empreses
de nova creació d’antiguitat inferior a 5 anys. També indicaran el personal directiu
i/o tècnic que es disposa per a l’execució del contracte, la qualificació tècnica i
si formen part o no de la plantilla estable de l’empresa; descriuran succintament
les instal·lacions, la maquinària, l’equip tècnic que disposen per a l’execució del
contracte.
2. Classificació empresarial: En els contractes de serveis no és exigible la
classificació (art. 77 LCSP). En tot cas, si un licitador desitja acreditar la seva
solvència per aquesta via, la classificació a presentar serà la següent:
• RD 1098/2001: Grup: R Subgrup: 1 Categoria: D
• RD 773/2015: Grup: R Subgrup: 1 Categoria: 5
3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Sí,
vehicles i base operativa; perfil de coordinador tècnic del servei.
4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat
i de gestió mediambiental: UNE-EN-ISO 13816:2003 de qualitat en serveis de
transport de viatgers en carretera o alternativa genèrica de qualitat 9001:2008 o
similar i UNE-EN-ISO 14001:2015 de sistema de gestió de ambiental, o similar:
EMAS, UNE 77/801-94 o UNE 77/802-94, etc.).
J. Criteris d’adjudicació
1.Criteris: diversos criteris, amb diversa valoració.
2. Ponderació/puntuació mitjançant fórmula matemàtica:
CRITERIS PER A L’OFERTA INTEGRADORA I LOT 1

PUNTS MODE

1. Oferta econòmica

45

2. Antiguitat dels vehicles

20

Pl. del Centre, 5 - 43700 El Vendrell - Tel. 977157171
secretaria@baixpenedes.cat- www.baixpenedes.cat

Fórmula

CRITERIS PER A L’OFERTA INTEGRADORA I LOT 1

PUNTS MODE

3. Acompanyants de suport

15

4. Control electrònic d’assistència en temps real

10

5. Formació continuada del personal

10

CRITERIS PER AL LOT 2

PUNTS MODE

1. Oferta econòmica

45

2. Antiguitat dels vehicles

20

3. Acompanyants de suport

11

4. Control electrònic d’assistència en temps real

14

5. Formació continuada del personal

10

Fórmula

(NOTA: La diferent puntuació que atorga la taula de criteris pretén compensar el
diferent esforç econòmic de l’empresa licitadora en relació al volum econòmic del
lot al que participa).
K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
Anormals. D’acord amb la clàusula administrativa particular 6.5
L. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries: Sí, relacionada a l’annex 1 i
assegurança de RC vehicles i indústria.
M. Garantia provisional: No
N. Garantia definitiva
1. Sí. Import: 5% del preu final ofert, exclòs IVA
2. Forma de constitució: Les admesos a l’art. 108 de la LCSP, fins i tot demanant
retenció de facturació.
3. Complementària, per adjudicació a oferta incursa en presumpció d’anormalitat,
fins el 5% del preu final ofert, exclòs IVA (art 107.2 de la LCSP).
O. Condicions especials d’execució
1. Ètiques: Clàusula ètica inclosa a l’annex 1.
2. Mediambientals: Sí
3. Socials: Sí
P. Modificació del contracte prevista
Sí, fins el 12,3514%, per incorporació de noves línies o modificació de les
preexistents, a preu unitari segons tipologia de vehicle €/dia
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Q. Cessió del contracte
Sí, donant compliment art. 214.2 LCSP
R. Subcontractació
Sí, donant compliment art. 215.2 LCSP
S. Revisió de preus: No procedeix.
T. Termini de garantia: Sí, 12 mesos.
U. No s’acredita cap despeses de publicitat.
V. Programa de treball: No
W. Presentació d'ofertes
1. Que s'indica en la clàusula administrativa particular 6.3
2. Documentació: la que s'indica en la clàusula administrativa particular 6.2
3. Lloc de presentació: perfil contractant del Consell Comarcal, en l’apartat
d’aquest contracte
4. Data límit de presentació: 20 de març, a les 23.59 h
X. Obertura de proposicions (sobre “B”)
En acte públic que anunciarà la mesa al Perfil contractant. Tots els licitadors
s’entenen citats (en els termes de la clàusula administrativa particular 6.6).
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