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1. Objecte del contracte
El present contracte té per objecte el subministrament en règim de compra d’un autobús
híbrid per al servei de transport públic urbà al Masnou, conforme a les característiques i
condicions que s’especifiquen en el plec de condicions tècniques.
Aquest contracte el conforma un lot únic que consisteix en el subministrament d’un
autobús híbrid.
Els codi CPV de la licitació són:
34121100-2 Autobusos de servei públic
34121400-5 Autobusos de plataforma
2. Necessitat i idoneïtat de la contractació
Segons l’article 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim
local, d’àmbit estatal i amb caràcter bàsic, l’Ajuntament té competències pròpies en el
tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat així com en el transport col·lectiu urbà.
Segons l’article 26.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim
local, el transport col·lectiu urbà només és una competència obligatòria en aquells
municipis de més de 50.000 habitants, però tot i no arribar a aquest nombre d’habitants,
l’Ajuntament del Masnou disposa de servei de transport urbà des de fa més de 50 anys.
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Segons el decret d’organització de les àrees de govern municipal (X2019006225) de 17
de juny de 2019, la regidoria de Mobilitat i Via Pública té la competència del servei de
transport urbà.
Actualment el servei de transport urbà al Masnou l’està prestant l’empresa Casas a través
d’un conveni signat entre l’Ajuntament, l’empresa, la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat
del Transport Metropolità.
És l’Ajuntament del Masnou qui cedeix els vehicles a l’empresa de transport per a la
prestació del servei, tenint en compte que actualment el servei s’està prestant amb un
vehicle titular que és de l’any 2009 i un de reserva que és del 2007.
L’antiguitat dels vehicles, repercuteix amb un gran nombre d’avaries i per tant en
l’eficiència del servei.
Els dos vehicles són de gasoil per la qual cosa emeten gasos d’efecte hivernacle a
l’atmosfera, tenint en compte els criteris ambientals que fixen els organismes
internacionals de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, motiu pel qual
es considera necessari procedir a l’adquisició d’un nou autobús que serà el que prestarà
el servei de manera preferent i que aquest sigui tipus híbrid per així reduir en la mesura
que sigui possible les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.

3. Termini de lliurament del vehicle
El termini màxim de lliurament del vehicle serà de 10 mesos a partir de la data de
formalització del contracte.

4. Pressupost de licitació
El pressupost base de licitació per a l’adquisició de l’autobús híbrid per al servei de
transport públic urbà és 268.595,04 € sense IVA. L’IVA aplicable és el 21%, essent el
pressupost total del contracte IVA inclòs de 325.000,00 €.

ÓRGANO

EXPEDIENTE

Informe amb signatura

Serveis Generals

X2021017844

Codi Segur de Verificació: 41317081-8dda-4ce1-bc15-5dc89396fa20
Origen: Administració
Identificador documento original: 1109734
Data d'impressió: 25/10/2021 12:33:30
Pàgina 3 de 11

SIGNATURES

ÍI?fqÈ-8dda-4ce1-bc15-5dc89396fa20YÎ

DOCUMENT

1.- La tècnica de Mobilitat - AINOA MESALLES CAZORLA - 25/10/2021

A partir de l’anàlisi de costos del subministrament objecte d’aquest contracte, s’obtenen
els costos directes i indirectes segons es detalla a la següent taula:
contracte
subministrament

Costos
directes

Despeses
generals
9%

Benefici
industrial
6%

Import
sense IVA

Despesa corrent

233.560,90 €

21.020,48 €

14.013,65 €

Total

233.560,90 €

21.020,48 €

14.013,65 €

IVA

Import amb
IVA

268.595,04 €

56.404,96 €

325.000,00 €

268.595,04 €

56.404,96 €

325.000,00 €

5. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 i concordants de
la LCSP és de 268.595,04 €.
6. Existència de crèdit
La despesa màxima del contracte prevista és de 325.000€, que es finançarà amb càrrec
a l’aplicació pressupostària MO.44110.62400 Inversions bus urbà.
7. Procediment i tramitació
Es proposa que la tramitació d’aquesta licitació urgent i mitjançant procediment obert.
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La tramitació està subjecta a regulació harmonitzada al tractar-se d’un contracte de
subministrament amb un valor estimat de contracte que supera el llindar que estableix la
LCSP a partir del qual els contractes de subministrament estan subjectes a regulació
harmonitzada.
8. Exigència de garanties
No s’exigeix garantia provisional de conformitat amb el que estableix l’article 106 de la
LCSP.
Es proposa exigir una garantia definitiva de conformitat amb el que estableix l’article 107
de la LCSP corresponent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.
Un cop finalitzada la durada del contracte es realitzarà un acte formal i positiu de recepció
o conformitat per part de l’Ajuntament.
El termini de garantia serà d’un any des de l’acte formal i positiu de recepció o conformitat
per part de l’Ajuntament.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en el
subministrament, l’òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista que els esmeni.
Un cop s’hagin acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi
ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva, i transcorregut el
termini de garantia, es procedirà a dictar acord de devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva, que s’ha d’adoptar i notificar a l’interessat en el termini de dos mesos des de la
finalització del termini de garantia.
9. Solvència econòmica i financera
L’article 87.1.a de la LCSP estableix que la solvència econòmica podrà ser com a màxim
de 1.5 vegades el valor estimat el contracte. Atès que el “Contracte de subministrament
d’un bus híbrid per a la prestació del servei de transport urbà del municipi del Masnou” no
és un contracte de servei de riscos especials, es considera suficient sol·licitar 1,5
vegades l’anualitat mitja del valor estimat del contracte.

ÓRGANO

EXPEDIENTE

Informe amb signatura

Serveis Generals

X2021017844

Codi Segur de Verificació: 41317081-8dda-4ce1-bc15-5dc89396fa20
Origen: Administració
Identificador documento original: 1109734
Data d'impressió: 25/10/2021 12:33:30
Pàgina 4 de 11

SIGNATURES

ÍI?fqÈ-8dda-4ce1-bc15-5dc89396fa20YÎ

DOCUMENT

1.- La tècnica de Mobilitat - AINOA MESALLES CAZORLA - 25/10/2021

La solvència econòmica i financera de les empreses licitadores s’haurà d’acreditar
mitjançant el volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes per un import igual o superior a 402.892,56€ quer corresponen
a 1.5 vegades el VEC.
10. Solvència tècnica o professional
L’article 89.1.a de la LCSP estableix que la solvència tècnica o professional s’haurà
d’acreditar per un o diversos dels mitjans que s’hi relacionen.
La solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar amb una relació dels principals
subministres realitzats d’igual o similar naturalesa que constitueix l’objecte del contracte
en el transcurs de com a màxim els darrers tres anys.
La solvència econòmica i financera de les empreses licitadores s’haurà d’acreditar
mitjançant el següent aspecte:
Presentació d’una relació dels principals subministres realitzats d’igual o similar
naturalesa que constitueix l’objecte del contracte en el transcurs de com a màxim
els darrers tres anys, en la qual hi figuri, les característiques i l’import del
subministre, la data de lliurament així com el destinatari, indicant de si es tracta
d’un ens públic o d’una entitat privada.
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Per ser admesos a la licitació caldrà acreditar haver executat un mínim de 2 contractes de
característiques i import anual similar al contracte objecte d’aquesta licitació. S’entendrà
per contractes de similars característiques aquells que tinguin com a 4 primers dígits del
CPV el 3412.
11. Criteris d’adjudicació
Atenent a les característiques del contracte i a les característiques tècniques del
subministrament definides en el plec de prescripcions tècniques, es considera únicament
establir criteris d’adjudicació qualificables de forma automàtica, atès que les prestacions
estan perfectament definides tècnicament en el plec de prescripcions tècniques. Les
empreses licitadores hauran de presentar únicament dos sobres, el primer (A) amb la
documentació administrativa i el segon (B) amb la seva oferta pel que fa als criteris
avaluables de forma automàtica. La puntuació màxima serà de 100 punts.
SOBRE B. CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (fins a un màxim
de 100 punts).
El licitador presentarà, mitjançant el model establert, ANNEX 1, la seva oferta per al
subministrament especificat d’un bus segons es detalla en el plec de prescripcions
tècniques, que serviran com a base per a la seva valoració en el SOBRE B denominat
“Proposició econòmica i resta de criteris quantificables de forma automàtica per optar al
procediment obert tramitat per a la contractació del subministrament d’un bus híbrid per a
la prestació del servei de transport urbà del municipi del Masnou), presentada per..... ”.
El primer criteri avaluarà l’oferta econòmica del subministrament, mentre que la resta de
criteris avaluaran l’oferta en relació a la potència del motor elèctric, la reducció del
consum de gasoil i al temps de lliurament del subministre, entre altres.
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Es proposa la fórmula següent per la valoració de les ofertes on la puntuació “P” és la
puntuació màxima per a cada un dels criteris i Puntuaciói és la puntuació que obtindrà
cada una de les ofertes. Els altres dos conceptes de la fórmula proposada estan definits
per a cada un dels criteris de valoració. Aquesta fórmula lineal garanteix que la millor
oferta té la màxima puntuació, a l’hora que la distància entre les puntuacions de les
ofertes presentades sigui proporcional i vagi en funció de cada una de les ofertes
presentades i de la millor de totes elles.

Puntuació i =
On P és el nombre de punts d’aquest criteri
On Pi és la puntuació que obtindrà cada una de les ofertes presentades
1.- Oferta econòmica: els licitadors presentaran una oferta econòmica d’acord amb
l’ANNEX 1, model d’oferta econòmica establert al plec de prescripcions tècniques amb
una puntuació màxima a obtenir de 35 punts, segons la següent fórmula:

Puntuació i =
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2.- Potència del motor elèctric (fins a un màxim de 25 punts). Els licitadors
presentaran en la seva oferta d’acord amb l’ANNEX 1 la documentació que especifiqui la
potència expressada en Kw del motor elèctric.

Puntuació i =

On Pi és la puntuació que obtindrà cada una de les ofertes presentades.
Per a la valoració d’aquest criteri caldrà aportar la fitxa del producte amb les
característiques tècniques del vehicle.
3.- Valoració del consum de gasoil per cada 100Km (fins a un màxim de 15 punts).
Els licitadors presentaran en la seva oferta d’acord amb l’ANNEX 1 en la qual hauran
d’especificar el consum de gasoil expressat en litres per cada 100 Km. Els licitadors
hauran de presentar documentació que permeti comprovar que el consum ofertat s’ajusta
a la realitat. S’entendrà per millor oferta aquella que tingui el menor consum.

Puntuació i =

On Pi és la puntuació que obtindrà cada una de les ofertes presentades.
Per a la valoració d’aquest criteri caldrà aportar certificat SORT del consum del
vehicle o document anàleg al certificat.
4.- Reducció del termini de lliurament del bus sobre el termini que s’estableix en el
plec de condicions. Els licitadors presentaran en la seva oferta d’acord amb l’ANNEX 1
la reducció del termini de lliurament respecte al que s’estableixen en els plecs de
prescripcions tècniques (10 mesos) amb una puntuació màxima a obtenir de 10 punts,
segons la taula següent:
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Temps de reducció Puntuació
1 setmana
1
2 setmanes
2
3 setmanes
3
4 setmanes
4
5 setmanes
5
6 setmanes
6
7 setmanes
7
8 setmanes
8
9 setmanes
9
10 setmanes
10

Oferta

5.- Valoració del nombre de places assegudes per als usuaris del servei (fins a un
màxim de 10 punts). Segons la clàusula 2.7.4.1 el nombre mínim de places del vehicles
serà de 24 places assegudes i 15 de peu. Es valorarà les ofertes que ofereixin un
nombre superior de seient fixes al de 24 (sense tenir en compte els seients abatibles),
sense que en cap cas es pugui reduir el nombre mínim de places per a persones que
vagin de peu que, com a mínim, haurà de ser de 15 i el nombre de seients no podrà ser
superior a 30.
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Puntuació i =
On Pi és la puntuació que obtindrà cada una de les ofertes presentades.
Per a la valoració d’aquest criteri caldrà aportar la fitxa del producte amb les
característiques del vehicle i plànol de la configuració interna del vehicle on es pugui
veure clarament la disposició dels seients.
6.- Valoració del nombre d’anys de garantia (fins a un màxim de 5 punts).
Allargament dels anys de garantia per a tot i cada un dels elements descrits a la clàusula
2.31 del plecs de prescripcions tècniques. Els licitadors presentaran en la seva oferta
d’acord amb l’ANNEX 1 l’allargament del termini de garantia amb una puntuació màxima
a obtenir de 5 punts, segons la taula següent:

Allargament termini garantia Puntuació
1 any
1
2 anys
2
3 anys
3
4 anys
4
5 anys
5

Oferta
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RESUM CRITERIS DE VALORACIÓ

Criteris avaluables de forma automàtica
1
2
3
4
5
6

Oferta econòmica
Potència del motor elèctric
Valoració de la reducció del consum de gasoil
Reducció del termini de lliurament de bus
Nombre de places assegudes
Nombre d'anys de garantia
TOTAL PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ
35
25
15

10
10
5
100

La puntuació final de cada una de les ofertes vindrà donada per la suma de totes les
subpuntuacions.
En cas d’empat, no es preveuen criteris específics per aquesta licitació i, per tant, es
tindran en compte els criteris socials de l’article 147.2 de la LCSP, referits al moment de
finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
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a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de
prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el
nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.

12. Valors anormals o desproporcionats
Es consideraran desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin en els supòsits
previstos a l’article 85 del Reglament de la Llei de Contractes.
13. Mesa de contractació
Estarà constituïda de la forma següent:
President: El regidor delegat de Mobilitat
Presidenta substituta: La regidora delegada de Medi Ambient
Vocals: Secretari general o qui legalment el substitueixi
Interventora o qui legalment el substitueixi
Cap d’Urbanisme
Tècnica de Mobilitat
Un funcionari/ària de la corporació que farà les funcions de secretària de la Mesa, amb
veu i sense vot.
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14. Condicions especials d’execució del contracte
Les condicions especials d’execució del contracte, d’acord amb el que estableix l’article
202 de la LCSP, seran les que tot seguit s’indiquen:
-

Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment
dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

-

Mesures per prevenir la sinistralitat laboral.

15. Responsable del contracte
El responsable del contracte serà la tècnica de mobilitat de la Regidoria de Mobilitat i Via
Pública de l’Ajuntament del Masnou, al qual correspon supervisar-ne l’execució i adoptar
les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que el
subministrament compleixi les condicions fixades en aquest procediment, dins de l’àmbit
de facultats que aquells li atribueixin.
16. Forma de pagament
Un cop lliurat el subministrament i comprovat per part de l’ajuntament que aquest
funciona perfectament i que compleixi els requisits fixats en els plecs i en l’oferta de
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de presentar la factura electrònica al registre
general de l’Ajuntament del Masnou.
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17. Modificacions del contracte
Només es podrà modificar el contracte si concorren les circumstàncies establertes en
l’article 205 de la LCSP.
18. Revisió de preus
No es preveu la revisió de preus perquè no procedeix segons l’article 103 LCSP.
19. Cessió
Donades les característiques del contractista, les quals constitueixen un element
essencial del contracte, no es permet la cessió a tercers del contracte.
20. Subcontractació
No es permet la subcontractació de prestacions del contractista segons a l’article 215 de
la LCSP.
21. Subrogació
D’acord amb l’article 130 de la Llei de Contractes del Sector Públic, no procedeix la
subrogació de personal per part de l’empresa adjudicatària.
22. Penalitats i sancions per incompliments contractuals
Considerant les característiques del contracte, així com les possibles millores que puguin
oferir els licitadors i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim del preu de
contracte, IVA exclòs, s’estableixen les següents penalitats/incompliments:
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22.1. Incompliments
Els incompliments es tipificaran en lleus, greus i molt greus de la següent manera:
Incompliments molt greus:
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el plec de
clàusules administratives.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte previstes en el PCAP i en el plec de prescripcions
tècniques, quan produeixin un perjudici greu i no doni lloc a la resolució del
contracte.
- L’incompliment dels terminis de lliurament del subministrament fixats en els plecs
de prescripcions o en la millora ofertada, si s’escau.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat a tercers en les
prestacions.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre la prevenció de riscos laborals.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislació vigent.
- La cessió dels objecte del contracte a una altra empresa.

Incompliments greus:
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- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan
no constitueixin un incompliment molt greu.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les
prestacions.
- L’incompliment que no constitueixi un incompliment molt greu de les obligacions
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el PCAP,
quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
- No facilitar la documentació i informació relativa al subministrament que els tècnics
municipals requereixin.
Incompliments lleus:
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan
no constitueixin un incompliment molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a
incompliments greus o molt greus.
Tota la resta d'incompliments no previstos en els punts anteriors i que incompleixin
d'alguna manera les condicions establertes en es plecs, en perjudici lleu del
subministrament.
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22.2. Penalitzacions
En virtut de l’article 192 de la LCSP les penalitzacions hauran de ser proporcionals a la
gravetat de l’incompliment i les quanties de cadascuna d’elles no podran ser superiors al
10% del preu del contracte IVA exclòs ni el total de les mateixes superar el 50% del preu
del contracte.
Les penalitzacions que podrà imposar l’Ajuntament al contractista segons el tipus
d’infracció seran les següents:
Incompliments qualificades de molt greus:
-

Penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu d’adjudicació IVA exclòs. La
imposició d’una penalitat molt greu, és incompatible amb la imposició d’altres
penalitats amb independència de la tipologia que es tracti.

-

Per la realització de tres incompliments molt greus: resolució del contracte,
confiscació de la garantia i indemnització per danys i perjudicis.

Incompliments qualificades de greus:
-

Penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació IVA exclòs per
cada una de les penalitats d’aquesta tipologia.

Incompliments qualificades de greus:
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-

Penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu d’adjudicació IVA exclòs per
cada una de les penalitats d’aquesta tipologia.

Per graduar les penalitzacions que s’ha comés o omès més objectivament, actuant sota
els principis de proporcionalitat i justícia material, es tindrà en compte la intencionalitat, la
reincidència, la pertorbació del servei en qualitat, quantitat i temps, així com el perill i les
molèsties que hagi comportat la infracció.
El termini per imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
23. Lloc de lliurament del subministrament
L’empresa adjudicatària haurà de subministrar el bus en el lloc que determini l’ajuntament
del Masnou i que podrà ser en qualsevol de les dependències municipals o a la seu de
l’empresa que presta el servei.
24. Protecció de dades de caràcter personal
L’objecte d’aquesta licitació no implica accés a dades de caràcter personal per part de
l’empresa adjudicatària.
25. Pòlissa responsabilitat civil
L’empresa contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil per un import mínim de 300.000,00 euros.
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