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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL
CONTRACTE I INFORME D’INICI:
De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de
Contractes del Sector Públic, el present document s’emet als efectes de justificar, entre
d’altres extrems, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir
mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a
satisfer-les.
La restricció de l’estacionament a la platja del Prat que es produirà aquest estiu, genera
la necessitat de contractar un servei regular de bus llançadora que realitzi un recorregut
al llarg del passeig de la platja de manera que reculli els ciutadans que desitgin
desplaçar-se al llarg del passeig o hagin estacionat els seus vehicles a les bosses
d’estacionament situades a l’inici de la platja, acostant-los al punt de la platja que
desitgin.
Per aquest motiu es precisa la contractació d’un servei regular d’autobús llançadora que
circularà pel passeig de la platja i efectuarà parada a totes les parades habilitades al llarg
del passeig de manera que la ciutadania pugui pujar o baixar on més els convingui.

1)OBJECTE:
El servei objecte de licitació és la contractació un servei regular d’autobús llançadora dins
de la platja del Prat.
2)LOTS:
No
Per la naturalesa del contracte, on les tasques a cobrir pel licitador són molt delimitades,
el servei objecte de licitació és la contractació d’un únic autobús i la seva gestió per a
realitzar un servei regular d’autobús llançadora dins de la platja del Prat.
La seva divisió en lots dificultaria la seva execució des del punt de vista tècnic i la faria
més onerosa. Tanmateix, la necessitat de coordinar als diferents contractistes per a
diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar l’adequada execució del
contracte, és per aquest motiu que es considera adequat que la present licitació no es
divideixi en lots.
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3.CPV 2008:
60100000-9 Serveis de transport per carretera

4.RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Maite Giralt Sánchez, enginyera tècnica d’obres públiques de l’Àrea d’Urbanisme,
extensió 5222, giralt@elprat.cat
5.NOM, COGNOMS I CÀRREC DELS 2 VOCALS DEL DEPARTAMENT QUE
FORMARAN PART DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:
Maite Giralt Sánchez, enginyera tècnica d’obres públiques de l’Àrea d’Urbanisme,
extensió 5222, giralt@elprat.cat
M. Victòria Llagostera Sancerni, Secció Juridicoadministrativa de l'Àrea d'Urbanisme i
Medi Ambient, extensió 5178 llagostera@elprat.cat
6)CLÀUSULES DE CONTINGUT ÈTIC, SOCIAL I/O MEDIAMBIENTAL
INCORPORAR EN LES FASES DEL PROCEDIMENT: SI/NO.
No

A

7)ÉS UN CONTRACTE AMB CONTINUÏTAT?:
No
8)TERMINI:
El termini previst per a l’execució de la totalitat de les actuacions projectades és de 3
mesos. El servei començarà el dia 16 de juliol de 2021 i finalitzarà el 27 de setembre de
2021, ambdós inclosos.

9)PRÒRROGA:
No
10)PRESSUPOST ANUAL DEL CONTRACTE, SENSE IVA:
El pressupost total és de 32.160,00 € .
11)TIPUS D'IVA:
10%
12)DETERMINACIÓ DEL PREU:
A tant alçat

13)POSSIBLES MODIFICACIONS:
No
14)ÉS UN CONTRACTE AMB TRACTAMENT DE DADES CONFIDENCIALS? ( segons
LOPD):
No
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15)ÉS UN CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBLIGACIÓ DE SUBROGACIÓ DE
PERSONAL?
No
16)ÉS UN CONTRACTE QUE COMPORTA EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR?:
No
17)SUBCONTRACTACIÓ:
No
18)LLOC:
La platja del Prat de Llobregat
19)FORMA DE PAGAMENT:
A la presentació de factura en la forma habitual de la Corporació.
20)GARANTIA:
Definitiva: No
21)SOLVÈNCIA:
Econòmica o financera
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit a que es refereix el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dades
de constitució o de l’ inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per
import igual o superior a 17.500.- euros.
Tècnica o professional
Relació dels principals serveis o treballs realitzats en l’àmbit del servei públic de transport
urbà de viatgers en autobús, com a màxim, els tres últims anys, què s’indiqui, l’ import,
la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
S’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat de dret públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la
realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament
a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
Declaració indicant els vehicles del que es disposarà per a l’execució del servei, a la què
s’adjuntarà la documentació acreditativa que correspongui, conforme a les
característiques tècniques establertes en la clàusula 3.3 del plec de prescripcions
tècniques.
Els vehicles amb que es prestarà el servei hauran de ser un autobús estàndard de 12
metres de plataforma urbana i de Gas Natural Comprimit, amb les característiques
següents:
-Amb capacitat per 25 persones assegudes i espai per a una cadira de rodes.
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-Antiguitat màxima de 5 anys (condició que s’haurà de complir durant tota la vigència del
contracte).
-Plataforma baixa integral i dispositiu d’agenollament (kneeling).
-Doble rampa d’accés automàtica i manual.
-Aire condicionat.
-Accessible amb espai per a una cadira de rodes com a mínim.
-Rètols indicadors del servei.

22)RESTA DE CONDICIONS:
Segons plec de condicions tècniques.

23)PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
Si
Import mínim 900.000.- €
24)CRITERIS OBJECTIUS D’ADJUDICACIÓ:
Criteris objectius avaluables de forma automàtica (màxim 100.punts)
1.- Preu (100 punts)
X=[ 1- (oferta a valorar – millor oferta ) ] x núm. punts
Pressupost de licitació
Si el licitador no presenta cap baixa respecte del pressupost de licitació, el valor serà 0, i
no s’atendrà al càlcul resultant de la fórmula.

25) PARTIDA/ES PRESSUPOSTARIA/ES:
4411 22701 PRESTACIÓ DE SERVEIS MOBILITAT
26) CENTRE/S DE COST:
401 308 Transports i mobilitat
27) UNITAT TRAMITADORA:
GE 0002325 Mobilitat i transports

El tinent d’alcalde, en l’ús de les atribucions delegades per
CONFORMITAT a l’inici i tramitació d’aquest expedient.

l’Alcaldia,

dóna

El Prat de Llobregat,
F_FIRMA_183

F_FIRMA_586
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