Àrea de Gestió Econòmica
i Règim Interior
Servei de Règim Interior i Seguretat

Proposta d’adjudicació. Valoració d’ofertes
Referència de l’expedient: ATC 2018/49
Títol de l’expedient: servei del transport destinat al personal de l’Agència Tributària de
Catalunya.

En data 25 de setembre de 2018 es va disposar iniciar l’expedient per la licitació del servei de
transport destinat al personal de l’Agència Tributària de Catalunya, fins a la seu ubicada al passeig
de la Zona Franca, 46, de Barcelona.
Pressupost de licitació
El pressupost de licitació és de 90.000,00€ IVA exclòs, corresponent com a màxim 2.500 viatges a
raó de 10 trajectes diaris per 250 dies laborables entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
Valor estimat de contracte és de 180.000.00€ IVA exclòs.
Amb data 17 d’octubre de 2018, es va procedir a l’obertura dels sobres “A” que contenen la
documentació administrativa.
La presidenta obre la sessió de constitució de la Mesa de Contractació i explica que han optat a
aquesta licitació les empreses següents:
AUTOCARES CANALS, SA
AUTOCARES IZARO, SA
ELEUTERIO LOPEZ Y CIA SL
A continuació, d’acord amb el que indica la clàusula onzena del Plec de clàusules administratives
particulars, s’examina la documentació que contenen els sobres A, i un cop vista, la Mesa declara
que:
Les tres empreses presenten correctament la documentació.
El dia 19 d’octubre, en acte públic, es va procedir a l’obertura dels sobres “B” que contenen la
documentació relativa als criteris automàtics.
Les ofertes econòmiques presentades han estat les següents:

EMPRESA
AUTOCARES CANALS, SA
AUTOCARES IZARO, SA
ELEUTERIO LOPEZ Y CIA SL

Pg. de la Zona Franca, 46
08038 Barcelona
Telèfon 93 551 50 00
Telefax 93 551 50 01

Preu trajecte
31,87€
34,87€
35,50€

Preu total
79.675,00€
87.175,00€
88.750,00€
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D’acord amb l’Annex 6 dels Plecs de clàusules administratives particulars es detallen els següents
criteris d’avaluació:
1- Preu total del servei (Fins a 60 punts).
Les ofertes econòmiques rebran la puntuació resultant de la següent fórmula:

Pv=[1-

(

Ov-Om
IL

) x0,5]x60

Pv: Puntuació de l’oferta a valorar; Ov: Oferta a valorar; Om: Oferta millor; IL: Import de licitació
2- Antiguitat dels vehicles (Fins a 14 punts)
Cada proposta haurà de contenir els l’antiguitat (data de matriculació) dels vehicles que es
destinaran de manera habitual al servei.
La antiguitat dels vehicles es valorarà de la següent manera:
-

Data de matriculació posterior a 1/1/2017, 14 punts
Data de matriculació entre 1/1/2014 i 31/12/2016, 8 punts
Data de matriculació entre 1/1/2011 i 31/12/2013, 4 punts
Data de matriculació anterior a 1/1/2011, 0 punts

La puntuació final es calcularà fent la mitjana de les puntuacions de cada vehicle.
3- Millores de les característiques dels vehicles especificades en el Plec ( Fins a 12 punts)
- Millores en relació a la seguretat dels vehicles presentats en la licitació.
a.
b.
c.
d.
e.

Detector de fatiga del conductor, 2,50 punts
Cinturó de 3 punts a les butaques, 2,50 punts
Assistent de manteniment en carril , 2,50 punts
Radar de proximitat, 2,50 punts.
Disposar d’un centre de coordinació, indicant els dies i horaris d’atenció, 2 punts

Les millores s’hauran d’acreditar mitjançant un certificat detallant les millores aportades en
els vehicles presentats en la licitació. Si dels vehicles presentats en la licitació alguns tenen
les millores detallades que afecten als vehicles i altres no, es farà la mitjana de les
puntuacions de cada vehicle.
4- Foment de la contractació indefinida ( Fins a 10 punts)
S'estableix com a criteri d'adjudicació el percentatge de contractació indefinida en r elació
amb el número total de treballadors en plantilla del licitador. La puntuació màxima
d'aquest criteri és de 10 punts que s'obtindran aplicant el barem següent:
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Percentatge de treballadors
Major de 90% a 100%
Major de 80% a 90%
Major de 70% a 80%
Major de 60% a 70%
Major de 50% a 60%
Major de 40% a 50%
De 0% a 40%

Puntuació
10
8
6
4
2
1
0

Per contractació indefinida s'entén disposar de personal amb contractes laborals indefinits,
siguin a temps parcial o total. En tot cas, queden exclosos els contractes temporals
descrits a l'article 15 de I ‘Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2015, de 23 d'octubre, com ara, a títol exemplificatiu però no limitatiu, contractes d'obra i
servei, eventuals per circumstancies de la producció, acumulació de tasques o excés de
comandes i interinitat, així com qualsevol altre contracte que no tingui vocació de
contractació indefinida i els contractes privats o mercantils.

5- Certificats aportats (Fins a 4 punts)
Es puntuarà amb un punt la possessió de cadascuna de les següents certificacions
a. UNE EN ISO 9001
b. UNE EN ISO 14001
c. UNE EN 13816
d. OHSAS 18001

Analitzats els models d’ofertes de les empreses licitadores, pel que fa al punt 3 dels criteris de
valoració l’empresa AUTOCARES CANALS, SA, afirma tenir algunes de les millores en alguns
vehicles, l’empresa AUTOCARES IZARO, SA, afirma tenir totes les millores en tots els vehicles i
l’empresa ELEUTERIO LOPEZ Y CIA, SL, no presenta cap millora en cap vehicle.
No obstant al punt 3 dels criteris de valoració s’especificava que “Les millores s’hauran d’acreditar
mitjançant un certificat detallant les millores aportades en els vehicles presentats en la licitació”. De
les empreses licitadores només AUTOCARES IZARO, SA, ha presentat certificats de les millores que
aporten els seus vehicles, i certifiquen l’assistent de manteniment en carril en tots els seus vehicles i
en un d’ells el cinturó de tres punts mitjançant la fitxa tècnica del vehicle.
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Les valoracions totals obtingudes, d’acord amb els diferents criteris d’adjudicació han estat les
següents:
Criteris valoració
6.2.1Preu servei
(fins a 60 punts)

6.2
Antiguitat
vehicles

6.3
Certificats
Millores

6.4 Foment
de la
contractació
indefinida

Proposta

Punts

Punts

Punts

%

AUTOCARES CANALS, SA

79.675,00

60,00

14,00

2,00

56,16

AUTOCARES IZARO, SA

87.175,00

57,50

14,00

5,33

ELEUTERIO LOPEZ Y CIA SL

88.750,00

56,98

8,00

2,00

71,86
100,0
0

6.2.2 Puntuació
certificats

Nombr
e
Punts
Punts
certifica
ts
2
1
1,00

Total
punts

79,00

6

4

4,00

86,83

10

4

4,00

80,98

Proposta
Per la qual cosa aquesta unitat proposa l’adjudicació del contracte del servei del transport destinat
al personal de l’Agència Tributària de Catalunya a la empresa AUTOCARES IZARO, SA, amb el
NIF A08947715 per un import total de 95.892,50€ (NORANTA CINC MIL VUIT-CENTS SETANTACINC AMB CINQUANTA CÈNTIMS) dels quals 87.175,00€ corresponen al servei de transport i
8.717,50€ a l’Impost sobre el Valor Afegit(10%)
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