CONDICIONS PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE TRANSPORT PER A VISITES AL CTR-VALLÈS
1.-Antecedents
El Consorci de Residus i la UTE CTR Vallès ofereixen una activitat d’educació
ambiental al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental (CTR - Vallès
Occidental) dirigida als centres educatius. Aquesta activitat inclou el transport en
autocar fins a la instal·lació de tractament sense cost per als centres educatius.
L’activitat té una durada de 2,5-3h i s’organitza habitualment tots els dimarts,
dimecres i dijous no festius d’octubre a maig.
El CTR Vallès Occidental està situat dins el municipi de Vacarisses, al costat de
l’antic abocador de Coll Cardús. L’adreça exacta és al següent enllaç:
https://www.google.es/maps/place/CTR+Vall%C3%A9s+Occidental/@41.5838235,
1.9421983,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x3197a99ed26afb23
En ocasions especials també s’organitzen visites de ciutadania en general que
s’acostumen a organitzar dissabtes o diumenges al matí.

2.-Objecte del contracte
Servei de transport dels alumnes i professors o ciutadania que assisteixen a les
visites educatives del Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental.
El contracte a subscriure té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal
i com estableix l’article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(en endavant TRLCSP), la codificació del contracte és: 60140000-1 Transport no
regular de passatgers.
L’administració contractant és el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Occidental, amb domicili a la Carretera Nacional 150, km. 15, de Terrassa (08227),
i amb la pàgina web: www.residusvalles.cat.
3.-Perídoe del servei
El servei de transport es realitzarà durant el període de novembre de 2016 a febrer
de 2017.
4.- Característiques del servei
El servei de transport inclou la recollida dels assistents al punt de recollida designat
pel Consorci, el seu transport fins al CTR-Vallès Occidental, l’espera dins el recinte i
el seu retorn al punt de sortida un cop acabada la visita al CTR-Vallès Occidental.
El Consorci informarà a l’empresa de transport mensualment de les visites
concertades per al mes següent. Qualsevol canvi o incidència del servei caldrà
notificar-se al Consorci amb temps suficient per donar-hi una resposta adequada.

Actualment es disposa de 16 visites concertades:
MUNICIPIS
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Polinyà
Rubí
Sabadell
Terrassa

VISITES
3
1
2
3
4
3

El vehicle haurà d’estar en el punt de recollida com a mínim 10 minuts abans de
l’hora de recollida. L’horari de recollida és habitualment a les 9h i la tornada a les
12h30.
Durant la visita, l’autocar i el conductor romandran dins el recinte del CTR-Vallès
per motius de seguretat en cas d’alguna incidència.

5.- Valor màxim del contracte i existència de crèdit
El pressupost màxim del contracte per al servei de transport de les visites al CTRVallès és de 9.000€. El Consorci no assumeix cap compromís en l’execució d’aquest
pressupost màxim, i s’executaran tants serveis com siguin sol·licitats. L’import
proposat i adjudicat serà l’unitari per a cada transport segons la població de
sortida.
La despesa màxima prevista, IVA inclòs, s’aplicarà a la partida pressupostària i
anualitats següents:
Exercici
2016
2017

Aplicació pressupostària
01-1623A-22610
01-1623A-22610

Import
5.000,00 €
4.900,00 €

A tots els efectes, s’entendrà que el preu del contracte compren, no sols el seu
objecte si no que, també els tributs de tota índole que graven els diversos
conceptes, a excepció de l’IVA, si hi fos preceptiu, sense que en cap cas aquests
puguin ser repercutits com a partida independent.
Durant l’ execució del contracte no procedirà cap revisió de preus.

10.- Presentació de propostes
Les ofertes podran ser presentades per correu electrònic a l’adreça electrònica
consorciresidus@ccvoc.cat dins del termini estipulat al perfil del contractant de la
pàgina web del Consorci. Serà necessari adjuntar la següent documentació:
-

Instància de participació (annex 1)
Declaració responsable capacitat (annex 2)
Proposició econòmica (annex 3)
Declaració responsable (annex 4)
Certificat acreditatiu d’estar al corrent amb l’Agència Tributària.

-

Certificat acreditatiu d’estar al corrent de pagament a la Seguretat Social.
Una còpia del DNI/NIF, del professional o de l’empresa.

Amb posterioritat, l’eventual adjudicatari del contracte haurà de presentar la
declaració responsable original, així com tota aquella documentació complementària
que li pugui ser requerida.

11.- Criteris de selecció
La contractació serà adjudicada a l’empresa amb l’oferta global més econòmica.
Per calcular el preu promig es tindrà en compte la distribució de visites realitzades
el curs anterior i el nombre de participants d’aquestes:
VISITES PREVISTES CTR-VALLÈS
Gener-Maig 2016

PREU 1
(< 59
places)

PREU 2
(<35
places)

Barberà del Vallès
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès
Gallifa
Matadepera
Montcada i Reixac
Palau-Solità i Plegamans
Polinyà
Rubí
Sabadell
Sant Llorenç Savall
Sant Quirze del Vallès
Santa Perpètua de Mogoda
Sentmenat
Terrassa
Ullastrell
Vacarisses
Viladecavalls
TOTAL
% SOBRE EL TOTAL

%1
(< 59
places)
0%
5%
2%
3%
0%
3%
0%
2%
2%
9%
23%
2%
2%
3%
0%
34%
0%
3%
9%
100%
71%

El càlcul del preu mig serà:
PREU MIG = 71%*(∑(P1municipi*%1)) + 29%*(∑(P2municipi*%1))
On:
P1municipi és el preu 1 (<59 places) per cada municipi
P2municipi és el preu 2 (<35 places) per cada municipi
%1 és el percentatge de visites 1 (<59 places)
%2 és el percentatge de visites 2 (<35 places)

%2
(<35
places)
0%
4%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
8%
42%
0%
0%
12%
0%
27%
0%
0%
0%
100%
29%

Un cop obtingut el preu mig s’utilitzarà la següent fórmula per valorar l’oferta més
econòmica:
P= 100*(Pbaix / Plic)
On:
Plic és el preu mig del licitador
Pbaix és el preu mig del licitador amb l’oferta econòmica més baixa

12.- Abonament del servei
L’adjudicatari té dret a l’abonament, d’acord amb els preus convinguts, dels serveis de
transport realment efectuats. La facturació dels serveis de transport serà mensual i
caldrà ser validada pels Serveis Tècnics del Consorci.
La facturació es tramitarà electrònicament a:
Efact: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=948
Codis DIR3:
- Oficina comptable: LA0007001
- Òrgan gestor: LA0007001
- Unitat tramitadora: LA0007001

13.- Cessió del contracte
El contracte objecte d’aquest procediment no podrà ser objecte de cessió.

14.- Responsabilitat contractual
El contractista respondrà dels danys i perjudicis causats a l'Administració o a tercers
com a conseqüència de les operacions que requereix l’execució del contracte en els
termes previstos al TRLCSP.

Terrassa, 20 d’octubre de 2016

Annex núm. 1

INSTÀNCIA DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

DADES DEL PARTICIPANT:
Nom o raó social: .............................................................................................................
Adreça: .............................................................................................................................
CP ........................... Municipi .......................................................................................
NIF: ................................... tel.: ................................ fax: ..............................................
Correu electrònic: .............................................................................................................
Dades del representant (en cas de persones jurídiques)
Nom i cognoms: ......................................................................................................
DNI: ....................................

SOL·LICITA la participació en la convocatòria:

...........................................................................................................................................
ACCEPTA plenament les condicions administratives i tècniques que regeixen en
aquest procediment de licitació.

PRESENTA al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental la
documentació indicada en els plecs de clàusules administratives i tècniques
particulars.

Per la qual cosa, DEMANA que sigui admesa a la convocatòria esmentada.

Data:

Signatura i segell

GERÈNCIA DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Annex núm. 2
MODEL DE DECLARACIÓ EXPRESA I RESPONSABLE DEL LICITADOR
Que el Sr./Sra. ...............................................................................................................
amb DNI núm. ................................................................................................................
amb domicili a ................................................................................................................
actuant en nom propi, o com a legal representant de l’empresa ....................................
...................................................................................................................................... ,
segons consta acreditat a l’escriptura pública de poders ...............................................
.......................................................................................................................................
amb domicili social a ..................................................................................................... ,
i codi d’identificació fiscal número ..................................................................................

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Que el participant o societat que represento està facultat/da per establir un
contracte amb l’administració, ja que té plena capacitat d’obrar i no es troba incurs/a
en cap de les prohibicions per contractar amb l’ Administració Pública, de conformitat
als preceptes continguts al capítol II, Títol II del Llibre I del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre de 2011.
2. Que està donat/da d’alta a l’epígraf de l’IAE corresponent, a l’objecte de la
contractació pretesa, i que ha presentat les declaracions tributàries pertinents a la
Delegació d’Hisenda, estant totalment al corrent de pagament.
3. Que està al corrent de les obligacions envers a la Seguretat Social i que, en el cas
d’empresari individual, manifesta que es troba afiliat i donat d’alta en el règim de la
Seguretat Social que li correspon per raó de l’activitat que realitza.
4. Que el participant o societat que represento compleix tots els requisits i obligacions
que exigeix la normativa vigent pel que fa a l’obertura, la instal·lació i el funcionament
legal de l’empresa.
L’adjudicació de contractes a qualsevol persona/es que estigui/n compresa/es en
algun dels supòsits de l’article 60 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, serà nul·la de ple dret.
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb el Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Occidental, signo aquesta declaració, sota la meva responsabilitat,
i segell d’aquesta empresa.

(lloc, data, signatura i segell)

Annex núm. 3
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
EL PARTICIPANT
Nom de la persona o de la raó social .................................................................... amb
domicili al carrer ............................................................................................................
número ........................, Codi Postal ......................... del municipi de
............................................................................... i amb NIF/ CIF .................................
DECLARA que coneixent les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder
concórrer al procediment de contractació menor pel SERVEI DE TRANSPORT PER
LES VISITES AL CTR-VALLÈS, i considera que està en situació de ser licitador de la
mateixa.
A aquests efectes, fa constar
Que CONEIX les condicions administratives i tècniques que serveixen de
base a aquesta convocatòria,
Que ACCEPTA incondicionalment les seves clàusules i,
Que REUNEIX totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar
amb l’ Administració.
I per això, formula oferta econòmica per la referida contractació amb els preus unitaris
següents:
MUNICIPI DE RECOLLIDA

IMPORT 1
(< 59 places)

IMPORT 2
(<35 places)

Barberà del Vallès
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès
Gallifa
Matadepera
Montcada i Reixac
Palau-Solità i Plegamans
Polinyà
Rubí
Sabadell
Sant Llorenç Savall
Sant Quirze del Vallès
Santa Perpètua de Mogoda
Sentmenat
Terrassa
Ullastrell
Vacarisses
Viladecavalls

(data, signatura i segell de l’empresa)
GERÈNCIA DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Annex núm. 4
MODEL DE DECLARACIÓ EXPRESA I RESPONSABLE DEL LICITADOR
Que el Sr./Sra. ...............................................................................................................
amb DNI núm. ................................................................................................................
amb domicili a ................................................................................................................
actuant en nom propi, o com a legal representant de l’empresa ....................................
...................................................................................................................................... ,
segons consta acreditat a l’escriptura pública de poders ...............................................
.......................................................................................................................................
amb domicili social a ..................................................................................................... ,
i codi d’identificació fiscal número ..................................................................................
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Que el participant o societat que represento disposar d’una assegurança
obligatòria (SOVI) de responsabilitat civil suficient que cobreixi la
responsabilitat per danys i perjudicis soferts per les persones transportades
derivats de l’ús dels vehicles utilitzats per al transport, de conformitat amb
l’establert en el Real Decret 1575/1989, de 22 desembre, pel que s’aprova el
Reglament de l’assegurança obligatòria de viatgers. Aquesta assegurament
haurà d’estar vigent durant tota la totalitat del contracte.
2. Que els vehicles que han de prestar el servei objecte del contracte hauran de
complir els requisits legals que exigeixen les disposicions vigents en la matèria
i d’acord amb el que s’especifica en el Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril,
sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors, modificat
pel Reial Decret 894/2002, de 30 d’agost. L’incompiment d’aquestes
exigències serà responsabilitat exclusiva de l’empresa.
3. Que el conductor/a complirà les prescripcions derivades del Codi de Circulació
i d’altres normes en matèria de transport públic de viatgers, i d’acord amb el
que s’especifica en el Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions
de seguretat en el transport escolars i de menors, modificat pel Reial Decret
894/2002, de 30 d’agost.
Els/les conductors/es dels vehicles destinats al servei hauran de tenir el permís
de conduir de la classes que correspongui. Així mateix, hauran de complir tot
allò que disposi la legislació vigent en la matèria que sigui de la seva
competència.
4. Que per a la prestació del servei es dona compliment a la següent
normativa:
La normativa vigent sobre el transport escolar:



El Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat
en el transport escolar i de menors, modificat pel Reial Decret
894/2002, de 30 d’agost.

La normativa vigent reguladora del transport de viatgers, continguda
essencialment en les següents disposicions legals:



El Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, del Reglament general de
conductors.



La Llei 16/1987 d’Ordenació
modificacions posteriors.



El Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor i les
successives modificacions.



El Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre pel qual s’aprova el
Reglament General de Circulació, modificat pel Reial Decret
965/2006, d’1 de setembre, i el Reial Decret 303/2011 de 4 de març.



Llei 12/1987, de 28 de maig, del transport de viatgers per carretera,
així com per la resta de normativa legal aplicable

dels

transports

terrestres,

i

les

I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb el Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Occidental, signo aquesta declaració, sota la meva responsabilitat,
i segell d’aquesta empresa.

(lloc, data, signatura i segell)

