ANUNCI
De Consell Comarcal de l'Alt Penedès pel qual es fa pública la licitació d'un contracte
de serveis (exp. G5038-000008/2022)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal de l'Alt Penedès
b) Número d’identificació: 8100380001
c) Dependència que tramita l'expedient: Consell Comarcal de l'Alt Penedès
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: G5038-000008/2022
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consell Comarcal de l'Alt Penedès
b) Domicili: C/ Hermenegild Clascar, 1-3
c) Localitat i codi postal: Vilafranca del Penedès CP: 08720
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 938900000
f) Adreça electrònica: ccapenedes@ccapenedes.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/consellcomarcalaltpenedes
h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan
de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis (6) dies abans de què finalitzi el
termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys
dotze (12) dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Les empreses disposen, dins del perfil de contractant d’un servei de preguntes i
respostes i d’un tauler d’avisos per a tots aquells dubtes que puguin sorgir durant el
procés de licitació.
El servei de preguntes i respostes resta dins de l’anunci de la present licitació,
publicat al perfil de contractant. Les empreses hauran de dirigir els seus dubtes i
preguntes, corresponents a aquest procés de licitació, mitjançant aquest servei. No
s’admetrà cap altre mitjà o canal de comunicació que no sigui l’anteriorment
esmentat.
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler
esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/consellcomarcalaltpenedes
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR A CENTRES
DOCENTS DE LA COMARCA DE L'ALT PENEDÈS.
L’objecte de la present contractació és el servei de transport escolar obligatori i no
obligatori, gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès (en endavant Consell
Comarcal) que es prestarà tots els dies lectius del calendari escolar segons
l’Ordre anual que publica el Departament d’Educació la Generalitat de Catalunya,

llevat de causa de força major, per tal que l’alumnat sigui transportat als centres
educatius.
D’acord amb el Decret 161/1996 de 14 de maig, pel qual es regula el servei de
transport escolar per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació
obligatòria,
es considera transport escolar obligatori, el servei adreçat a l’alumnat que s’ha
de desplaçar fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o
d’educació especial, proposat pel Departament d’Educació, i
es considera transport escolar no obligatori, el servei adreçat a l’alumnat que
s’ha de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu
lloc de residència.
b) Admissió de pròrroga: dues pròrrogues, d’un curs escolar cadascuna d’elles,
coincidint amb els cursos escolars 2024-2025 i 2025-2026
c) Divisió en lots i número de lots: 2 lots.

TIPUS
RUTA

ORIGEN

DESTINACIÓ

NOM DEL
CENTRE
ESCOLAR

LOT

RUTA

VEHICL
E

1

48

C1

TEC
OBLI

Les Casetes d'en
Raspall

Sant Martí Sarroca

2

48 BIS

B1

TEC
OBLI

Can Castellví

Sant Martí Sarroca

Institut Alt
Foix
Institut Alt
Foix

PREU

122,69 €
106,90 €

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Valor estimat del contracte i Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 196.161,70 euros sense IVA
b) Pressupost base de licitació: 81.734,04 euros, més l’IVA al tipus vigent del 10%,
per import de euros, és a dir, 89.907,44 euros, IVA inclòs.
PREU UNITARI
TOTAL ESTIMAT
NUM

CURS 22/23

PER CURS

PREU BASE LICITACIÓ
CURS 22/23 I 23/24

LOT

IVA EXCLÒS

IVA INCLÒS

IVA EXCLÒS

1
2

122,69 €
106,90 €
229,59 €

21.838,82 €
19.028,20 €
40.867,02 €

-6 Admissió de variants: No

43.677,64 €
38.056,40 €
81.734,04 €

IMPORT IVA 10 %

4.367,76
3.805,64
8.173,40 €

TOTAL

48.045,40 €
41.862,04 €
89.907,44 €

-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: 5% del pressupost de licitació de cada lot, atès que el preu del contracte es
defineix en base a preus unitaris.
En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de fins a
un 5% del pressupost de licitació per a casos especials, i, en particular “per als casos
en que l’oferta de l’adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció
d’anormalitat”, es preveu que la garantia definitiva sigui del 10% del preu final ofert per
l’adjudicatari (sense IVA) en cas que l’adjudicatària ho hagi resultat, després de
justificar la seva proposta, incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb el
contingut dels presents Plecs.
Forma de constitució: d’acord amb l’establert a la clàusula 16.2 del plec de clàusules
administratives particulars.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació:
No s’exigeix, si bé d’acord amb allò exposat en el PCAP, les empreses podran
acreditar la seva solvència, indistintament, mitjançant l’acreditació del compliment dels
requisits mínims de solvència econòmica i financera, detallats en el present apartat
G.1, o bé mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de classificació
corresponent a l’objecte del contracte, cas en el qual hauran d’acreditar també estar en
disposició de l’habilitació professional establerta a l’apartat G.1. A aquests, efectes, la
classificació que correspon a aquest servei, de conformitat amb el RD 1098/2001, de
12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d’agost és:
Grup R: Transport de viatgers per carretera
Subgrup: 1
Categoria: 1
b)

Solvència:

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
 El volum anual de negocis del licitador o candidat
Mínim exigit: El volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l’any amb
major volum de negoci d’entre els tres últims conclosos (2019, 2020, 2021), haurà de
ser, com a mínim, de l’import equivalent al pressupost base de licitació del lot al que es
presenti el licitador. L’anàlisi de la solvència es realitzarà de forma individualitzada pels
lots, de manera que en cas que un licitador es presenti a més d’un lot, el llindar haurà
de ser complert de forma individual per cada lot, i no de forma acumulada entre tots els
lots als que es presenti.
Acreditació documental: Mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil o altre registre oficial. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre

Mercantil acreditaran la seva solvència mitjançant els llibres d’inventari i comptes
anuals degudament legalitzats.
SOLVÈNCIA PROFESSIONAL I TÈCNICA:
 Realització de treballs del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del
contracte, avalats per certificats de bona execució en els últims 3 anys.
Mínim exigit: El volum anual dels serveis realitzats pel licitador o candidat, d’igual o
similar naturalesa que l’objecte del contracte (s’entenen els propis de transport
escolar) de la unitat de licitació on es presenti, referit a l’any amb major volum d’entre
els tres últims conclosos, haurà de ser, com a mínim, l’import equivalent al 70% del
valor d’una anualitat del pressupost de licitació del lot al que es presenti el licitador.
L’anàlisi de la solvència es realitzarà de forma individualitzada pels lots, de manera
que en cas que un licitador es presenti a més d’un lot, el llindar haurà de ser complert
de forma individual per cada lot, i no de forma acumulada entre tots els lots als que es
presenti.
Acreditació documental: Mitjançant la relació dels treballs efectuats per l’interessat
durant els darrers tres anys, sempre que es corresponguin amb la mateixa tipologia o
naturalesa que l’objecte del contracte (s’entenen els propis de transport escolar), que
inclogui l’import del servei, el destinatari del servei I les dates de realització.
S’hauran d’aportar per part del proposat adjudicatari de cada lot els certificats expedits
o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o,
en el cas que anés destinat a una entitat del sector privat, es farà entrega d’un
certificat o declaració expedits per l’empresari.
HABILITACIÓ EMPRESARIAL I PROFESSIONAL:
 Autorització per la prestació de serveis de transport de viatgers
Mínim exigir: L’objecte del present contracte és la prestació de serveis de transport de
viatgers, activitat que, d’acord a l’establert a l’article 33 i 38 del Reial Decret
1211/1990, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports
Terrestres, requereix d’autorització administrativa i d’inscripció al registre estatal o
autonòmic corresponent.
Acreditació documental: Les empreses licitadores hauran de presentar certificació
acreditativa d’estar inscrites en el Registre de transports de passatgers per carretera.
Per al cas que en la data límit de la presentació d’ofertes els licitadors no estiguin
inscrits en registre, hauran de presentar una declaració responsable en la que es
comprometin, en cas de resultar proposats adjudicataris, a la inscripció en caràcter
previ a la formalització del contracte, de manera que no es podrà formalitzar el
contracte amb una licitadora no inscrita en el registre. La manca de formalització del
contracte per causa imputable a l’adjudicatària serà susceptible de ser qualificada com
a prohibició de contractar, d’acord a l’establert a l’article 70.2.b de la LCSP.

 Habilitació professional o empresarial necessària per a l’execució del
contracte vinculada al personal conductor.
Mínim exigit: El personal conductor haurà de disposar del carnet de conduir pertinent,
del certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual en vigència durant tota la durada
d’execució del contracte i finalment, el certificat d’aptitud professional que atorga el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, concretament
la Direcció General de Transports i Mobilitat.
Acreditació documental: Mitjançant els certificats corresponents acreditatius dels
requisits sol·licitats.
- Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual
- Certificat d’aptitud professional que atorga la Direcció General de Transports i
Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
- Còpia del carnet de conduir de cada un dels conductors adscrits (com a mínim,
del permís per a les categories D1 i D) així com el seu DNI.
Per a la realització del servei, el contractista haurà de disposar del nombre de vehicles
necessaris per a donar cobertura a totes les rutes i al nombre total d’alumnat a
transportar. Sense perjudici de l’obligació de cobrir en tot moment el servei, per
l’execució del contracte respectiu a cadascun dels lots en què es divideix l’objecte del
contracte l’empresa adjudicatària haurà d’adscriure al servei com a mínim els vehicles
següents:
-

Un vehicle titular per cadascuna de les rutes.
Un vehicle suplent per cadascuna de les rutes.

Els vehicles hauran de ser adequats al nombre i característiques de les persones
usuàries a transportar.
En relació a la titularitat dels vehicles, caldrà que compleixin l’establert a l’apartat 3.2
del plec de prescripcions tècniques.
En el cas d’absència del vehicle titular cal preveure la substitució amb vehicle que
compleixin les mateixes condicions, obligacions que resten explicitades en detall al
Plec Tècnic que regula el present contracte.
Així mateix, el contractista tindrà l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte un/a
conductor/a que compleixi les característiques i condicions fixades en els presents
plecs.
-9 Criteris d’adjudicació:
Els criteris d’adjudicació que han de servir de base per a la determinació de l’oferta
més avantatjosa són aquells que es relacionen a continuació, tenint una puntuació
màxima de 50 punts en total:

CRITERIS
PUNTUACIÓ
a. A. Oferta econòmica
Fins a
a) Obtindrà la màxima puntuació (40 punts) l’oferta que presenti la
40 unts
baixa més econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar
aquelles que, d’acord amb els criteris establerts en els presents
Plecs, es considerin com a baixes anormals, puntuació que es
basarà en la fórmula que es transcriu al final d’aquest epígraf.
b) En les seves propostes els licitadors hauran d’oferir un preu unitari
per cadascuna de les rutes i lots pels què liciten.
PO = P*(A/B)
On:
PO = Puntuació obtinguda per cada licitador
P = Puntuació màxima
A= Oferta econòmica més baixa proposada pels licitadors
B = Oferta econòmica proposada per cada licitador
A. Antiguitat del vehicle (1a matrícula – vehicle titular) que es
Fins a
proposa per realitzar el servei.
10 punts
La puntuació del criteri d'adjudicació relatiu a l'antiguitat de vehicles es
computarà pels anys sencers transcorreguts, i no per dates de
matriculació. D'aquesta manera, per l'aplicació de la fórmula s'adoptarà
com a antiguitat el resultat de restar de l'any en el qual es preveu iniciar
els serveis (2022) l'any de matriculació del vehicle.
Es valorarà d’acord amb la següent escala:
De 0 a 3 anys 10 punts
De 3 anys i 1 dia fins a 7 anys 6 punts
De 7 anys i 1 dia fins a 11 anys 4 punts
D’ 11 anys i 1 dia fins a 14 anys 2 punts
D’acord a l’establert als plecs, és necessari que cada ruta en què es
disposi d’un vehicle titular. A efectes d’aquest apartat, només es tindran
en compte els vehicles titulars.
Total

50

La puntuació total obtinguda per oferta de cada licitació resulta de la suma aritmètica
dels quatre criteris
PT = criteri A + criteri B
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de
les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període
contractual:
L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectius que
els resulti d’aplicació.

Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu
incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa
d’extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que
declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el
responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als
òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte de
l’esmentat compliment.
Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment
exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.
Contractar personal adequat i que disposi de la titulació necessària per a dur a terme
el servei.
Els conductors dels vehicles hauran de disposar de certificat negatiu d’antecedents
penals per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual de tot el personal adscrit al
servei, conforme disposa l’article 13.5 de la Llei orgànica de protecció jurídica del
menor.
Assegurances
Mantenir en vigor durant tota la fase d’execució del contracte una assegurança de
responsabilitat civil obligatòria (SOVI) mínima de 300.000 € així com una assegurança
complementària de responsabilitat civil suficient, de quantia no inferior a 50.000.000 €
Igualment, mantenir la vigència de les assegurances dels vehicles.
Condicions especials d’execució de caràcter ètic d’acord amb el previst a la clàusula
33 del plec de clàusules administratives.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte: Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 23/05/2022, 14.00 hores
b) Documentació que cal presentar: 2 sobres
SOBRE A
- Document europeu únic de contractació (DEUC) (annex 1)
- Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (si escau) (annex 2)
- Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals (annex 2)
- Declaració responsable que el personal conductor que s’adscriurà al contracte
compleix amb els requisits mínims exigits (annex 2), tals com el certificat negatiu de
delictes de naturalesa sexual i el certificat d’aptitud professional que atorga la
Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat.
- Declaració empresa vinculada (si escau) (annex 2)
SOBRE B
- Oferta econòmica i criteris d’avaluació automàtica (annex 3)

Caldrà aportar, en relació als vehicles, la documentació següent:
- Còpia del permís de circulació de cada vehicle.
- Còpia de les fitxes tècniques dels vehicles titular i suplent a adscriure a la
prestació dels serveis.
- Còpia de la corresponent Targeta de transport d’empresa o, si s’escau, les
targetes de transport de cadascun dels vehicles que adscrigui al servei.
- Còpia de l’assegurança de cadascun dels vehicles que adscrigui al servei,
juntament amb el comprovant acreditatiu de la vigència.
- En el supòsit que el vehicle ofert sigui de lloguer caldrà aportar còpia del
document acreditatiu de l’arrendament sense conductor, abastant
temporalment aquest arrendament el període de dos anys, comprensius dels
cursos acadèmics 2022-2023 i 2023-2024; si la vigència de l’arrendament
inclou un període inferior a l’esmentat, el licitador haurà d’incorporar en la seva
oferta una declaració expressa que contempli i fixi el seu compromís de
mantenir el lloguer del vehicle per a tota la durada del contracte de prestació
del servei i que, en cas d’esdevenir finalment adjudicatari, i abans de la seva
formalització, aportarà el contracte de lloguer definitiu del vehicle, reflectint-hi
de forma fefaent tot el temps que ha de cobrir la seva vigència.
- En cas de vehicle propietat d’una empresa del mateix grup d’empreses que la
licitadora, serà necessària l’aportació d’un document de compromís entre
ambdues empreses a través del qual la propietària del vehicle es comprometi a
posar a disposició de l’execució del contracte durant la seva totalitat,
pròrrogues incloses, el vehicle en qüestió. Tanmateix, caldrà que s’acrediti la
condició d’empreses del mateix grup, i caldrà aportar la documentació del
vehicle que acrediti la seva propietat.
c)
d)
e)
f)
g)

Presentació d’ofertes: mitjançant sobre digital.
Possibilitat de presentar ofertes per a un o diversos lots: Sí.
S’utilitzen les comandes electròniques: Sí
S’accepta la facturació electrònica: Sí
S’utilitza el pagament electrònic: Sí

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
b) Lloc: Hermenegild Clascar, 1-3. 08720 Vilafranca del Penedès
Data: 26/05/2022, a les 12.00 hores, obertura sobre A (acte no públic)
Data: 02/06/2022, a les 10.00 hores, obertura sobre B (acte públic)
-15 Despeses d'anunci
No hi ha despesa.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds
Català i castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic.
b) Adreça: Carrer del Foc, 57 08038 Barcelona

c) Telèfon: 93 316 20 00
d) Adreça web: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Recurs-especial-enmateria-de-contractacio?category=7410c472-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/
e) Termini per presentar recurs: Els previstos a l’article 50 de la LCSP.
- 18 El contracte no està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de
la Unió Europea.
Vilafranca del Penedès, a data de signatura electrònica
Xavier Lluch i Llopart, President

