ANNEX III
MODELS DE DOCUMENTS A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES AMB EL
CONJUNT DE DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A FORMAR PART DEL PROCEDIMENT
OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT ADAPTAT I/O
ASSISTIT DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME
___________________________________________________________________

ANNEX III - MODEL NÚM. 1
AUTORITZACIÓ PER A L’ACCÉS A LA CONSULTA TELEMÀTICA DEL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA TRESORERIA DE LA SEGURETAT SOCIAL
En/Na ........................................................................ amb NIF núm. .............................,
en nom propi / en representació de l’empresa ......................................................, en
qualitat de ..........................., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari
....................................., en data ........................... i amb número de protocol.............. / o
document ..................., CIF núm. ....................., domiciliada a ....................................
carrer ............................, núm. ..........., (persona de contacte .................................,
adreça

de

correu

electrònic

................,

telèfon

núm.

.......................

i

fax

núm.

....................), opta a la contractació relativa a l’adjudicació dels serveis de transport adaptat
i/o assistit del Consell Comarcal del Maresme i AUTORITZO:
- el Consell Comarcal del Maresme perquè pugui obtenir directament, davant de les
Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, durant tot el període de vigència del contracte:

SI NO

Lloc, data, signatura i segell

ANNEX III – MODEL NÚM. 2
El/la

Sr./a

........................................................

(nom

i

cognoms)

amb

NIF

............................, en representació de ...................................................... (raó social de
l’empresa licitadora) i CIF .............................., amb domicili a efectes de notificacions i
requeriments al ............................................................................ (carrer/ av./ plaça, codi
postal, localitat) licitadora en l’adjudicació dels serveis de transport adaptat i/o assistit del
Consell Comarcal del Maresme declara sota la seva responsabilitat que, pel cas de resultar
adjudicatari, se sotmet als jutjats i tribunals de l’Estat espanyol per resoldre les controvèrsies
dimanants

d’aquest

contracte,

tot

renunciant

al

fur

jurisdiccional

........................................................... (Estat estranger al qual pertany el licitador).

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

Data, signatura i segell / representant legal

de

ANNEX III – MODEL NÚM. 3

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO HAVER-SE DONAT DE BAIXA DE L’IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
El/la senyor/a...................... (nom i cognoms), en representació de................. (raó social de
l’empresa licitadora), NIF..................., licitadora en l’adjudicació dels serveis de Transport
adaptat i/o assistit del Consell Comarcal del Maresme declara sota la seva responsabilitat que,
aquesta entitat no s’ha donat de baixa a l’epígraf corresponent de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, als efectes de les declaracions tributàries exigides per l’article 13 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(Lloc, data, signatura i segell)

ANNEX III - MODEL NÚM. 4
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ESTAR INSCRITS AL RELI O AL ROLECSP
El/La senyor/a........................ (nom i cognoms), en representació de........................ (raó
social de l’empresa licitadora), NIF.................................., licitadora en l’adjudicació dels
serveis de Transport adaptat i/o assistit del Consell Comarcal del Maresme declara sota la seva
responsabilitat que aquesta entitat es troba inscrita al Registre Electrònic de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya/Registre oficial de licitadors i/o empreses classificades del sector
públic, que les dades que hi consten no han experimentat cap variació i que són vigents.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(Lloc, data, signatura i segell)

ANNEX III – MODEL NÚM. 5 (INDICAR EL LOT ON ES PARTICIPA:.................)
DECLARACIÓ VEHICLES ADSCRITS AL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT
( CALDRÀ PRESENTAR UN MODEL PER CADA LOT/RUTA ON ES LICITI )

El/La senyor/a (nom i cognoms)..............., en nom propi/en representació de (raó social de
l’empresari)....................., NIF ..............................., licitadora/adjudicatària del servei de
Transport adaptat i/o assistit del Consell Comarcal del Maresme declaro sota la meva
responsabilitat que adscric els vehicles que a continuació s’assenyalen:
1.1) Vehicle adaptat:
(Detall dels vehicles corresponents a aquesta tipologia, amb indicació de la matrícula)
1.2) Vehicle no adaptat:
(Detall dels vehicles corresponents a aquesta tipologia, amb indicació de la matrícula)
2) Vehicles de reserva:
(Detall dels vehicles corresponents a aquesta tipologia, amb indicació de la matrícula)
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable, que acompanyo de la documentació
següent:
a) La targeta d’inspecció tècnica de cadascun dels vehicles que adscrigui al servei.
b) L’assegurança de cadascun dels vehicles que adscrigui al servei, juntament amb el
comprovant acreditatiu de la vigència.
c) El permís de circulació del vehicle.
d) Núm. de places del vehicle, indicant les que siguin PMR.
Així mateix, declaro sota la meva responsabilitat que la totalitat de la documentació aportada
és una còpia de la documentació original i autèntica i em comprometo a aportar tots aquells
documents que el Consell Comarcal del Maresme em requereixi per tal de comprovar la seva
autenticitat.

(Lloc, data, signatura i segell)

ANNEX III – MODEL NÚM. 6
MODEL DE GARANTIA CONSTITUÏDA MITJANÇANT VALORS DE DEUTE PÚBLIC
El/La senyor/a (nom i cognoms)................, en representació de (raó social de l’empresa
licitadora), ...................... NIF ..................., adjudicatària del Servei de Transport adaptat i/o
assistit del Consell Comarcal del Maresme,
PIGNORA a favor del (òrgan administratiu, organisme autònom o entitat de dret públic) els
valors següents representats mitjançant anotacions en compte, dels quals és titular el pignorant
i que s’identifiquen de la manera següent:
Nombre valors
Emissió (entitat emissora), classe de valor i data d’emissió
Codi valor
Referència de registre
Valor nominal unitari
Valor de realització dels valors en la data d’inscripció
En virtut del que disposen l’article 107 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017,
de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, i l’article 55 i següents del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per respondre
de les obligacions del contracte (detallar l’objecte del contracte o l'obligació assumida pel
garantit), contretes per (contractista o persona física o jurídica garantida), NIF, amb domicili a
efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi postal, localitat,
per la quantitat de (en lletres i xifres).
Aquest contracte s’atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposen la legislació de
contractes de les administracions públiques, les seves normes de desplegament.
(Nom o raó social del pignorant) (signatura/es).
Amb la meva intervenció, el notari, (signatura)
El senyor (nom i cognoms), amb DNI, en representació de (entitat adherida encarregada del
registre comptable), certifica la inscripció de la penyora,
(signatura)

ANNEX III – MODEL NÚM. 7
MODEL DE GARANTIA CONSTITUÏDA MITJANÇANT AVAL

L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), NIF, amb domicili (a
efectes de notificacions i requeriments) al carrer / a la plaça/ a l’avinguda, codi postal, localitat,
i en nom seu (nom i cognoms dels apoderats), amb poders suficients per obligar-lo en aquest
acte, tal com resulta de la validació de poders que es ressenya a la part inferior d’aquest
document,
AVALA: (nom i cognoms o raó social de l’avalat), NIF, en virtut del que disposa l’article 107 i
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i l’article 55 i següents del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre per respondre de les obligacions del contracte basat (indicació del
nom del contracte basat), davant del (òrgan administratiu, organisme autònom o ens públic),
per un import de (en lletres i xifres).
L’entitat avaladora declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que preveu
l’article 56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia expressa al
benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment del (òrgan
administratiu, organisme autònom o ens públic), amb subjecció als termes que preveuen la
legislació de contractes de les administracions públiques, les seves normes de desplegament.
Aquest aval és vigent fins que (indicació de l’òrgan de contractació) o qui en nom seu sigui
habilitat legalment per fer-ho n’autoritzi la cancel·lació o la devolució d’acord amb el que
estableixen la Llei de contractes de les administracions públiques i la legislació complementària.
(Lloc i data)
(raó social de l’entitat)
(signatura dels apoderats)
VALIDACIÓ DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA CGD
O ADVOCACIA DE L’ESTAT
Província Data Número o codi

ANNEX III – MODEL NÚM. 8
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ

Certificat número.................... (raó social completa de l’entitat asseguradora) (d’ara endavant,
assegurador), amb domicili a, carrer, i NIF, degudament representat pel senyor
........................(nom i cognoms de l’apoderat o apoderats) amb poders suficients per obligarlo en aquest acte, tal com resulta de la validació de poders que es ressenya a la part inferior
d’aquest document,
ASSEGURA.................. (nom i cognoms de la persona assegurada), NIF, en concepte
d’acceptant de l’assegurança, davant del Consell Comarcal del Maresme, d’ara endavant
assegurat, fins a l’import de....................... (import en lletra pel qual es constitueix
l’assegurança), en els termes i amb les condicions que estableixen la Llei de contractes del sector
públic, la normativa de desplegament i el plec de clàusules administratives particulars per la
qual es regeix el contracte........................ (indicació suficient de la naturalesa, classe i objecte
del contracte en virtut del qual es presta la caució), en concepte de garantia.........................
(modalitat de garantia: provisional, definitiva, especial o complementària), per respondre de les
obligacions, penalitats i altres despeses que puguin derivar de conformitat amb les normes i
altres condicions administratives esmentades davant l’assegurat.
L’assegurat declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que exigeix l’article
57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no dóna dret a
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest queda extingit, ni la cobertura de l’assegurador
suspesa ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la
garantia.
L’assegurador no pot oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el
prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment del
...............................(òrgan administratiu, organisme autònom o ens públic), en els termes
que estableixen la Llei de contractes de les administracions públiques i les normes de
desplegament.
Aquesta assegurança de caució és vigent fins que....................... (òrgan de contractació), o
qui en nom seu sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la cancel·lació o la devolució,
d’acord amb el que estableixen la Llei de contractes de les administracions públiques i la
legislació complementària.

[Lloc i data]. [Signatura] [Assegurador]

VALIDACIÓ DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA CGD
O ADVOCACIA DE L’ESTAT
Província Data Número o codi

ANNEX III – MODEL NÚM. 9 (NOMÉS PER LA RUTA 12 TPA 3 BARCELONA)

DECLARACIÓ

RESPONSABLE

DE

DISPOSAR

DELS

CERTIFICATS

LEGALMENT

ESTABLERTS, ACREDITATIUS QUE LES PERSONES ADSCRITES A L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE NO HAN ESTAT CONDEMNADES PER ALGUN DELICTE CONTRA LA
LLIBERTAT I INDEMNITAT SEXUAL NI PEL DELICTE DE TRÀFIC DE PERSONES

El/La senyor/a........................ (nom i cognoms), en representació de................................
(raó social de l’empresa licitadora), NIF, adjudicatària del Servei de Transport adaptat i/o assistit
del Consell Comarcal del Maresme i contractista del del/dels Lot/lots...
Declaro sota la meva responsabilitat, als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol,
de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que:
Disposo de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones adscrites o
que s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir professions, oficis i activitats que
impliquin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni pel delicte de tràfic de persones.
De conformitat amb el que disposa l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, em comprometo a facilitar al
Consell Comarcal del Maresme la documentació que se’m requereixi per la verificació d’aquestes
dades.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(Data, data, signatura i segell)

ANNEX III – MODEL NÚM. 10 (INDICAR EL LOT QUE ES LICITA: ...........)
OFERTA ECONOMICA I CRITERIS SOTMESOS A L’APLICACIÓ DE FORMULA.

El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., actuant en nom propi /
en representació de l’empresa ......................, en qualitat de ............., i segons es desprèn de
l’escriptura pública, atorgada davant el Notari / la Notària ......, en data ..... amb número de
protocol ... /o document ..., amb CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer
........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu
electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da
de les condicions exigides per optar a la contractació relativa al Servei de Transport Adaptat i/o
Assistit del Consell Comarcal del Maresme, es compromet a portar-la a terme per la quantitat
de ……………………… euros, IVA exclòs, amb total subjecció al Plec de Clàusules Administratives
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques que regulen la seva licitació, els quals accepta
íntegrament.
CALDRA APORTAR UN MODEL 10 PER CADA LOT ON ES PARTICIPI INDICANT EL PREU
(EN LOT OFERTAT) I LA RESTA DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOBRE EL LOT EN
QÜESTIÓ

RUTA

valor fins 31/01/2024

1 TPA Alella

136.743,72 €

2 TPA Mataró

117.033,01 €

3 TPA Badalona

120.401,71 €

4 TPA Barcelona

104.166,06 €

5 TPA Barcelona 2

129.359,13 €

6 TCO Mataró

101.671,28 €

7 TCO Nord 1

112.041,75 €

8 TCO Nord 2

106.884,16 €

9 TCO Sud 1

105.463,43 €

10 TCO Sud 2

78.603,71 €

11 TCO Sud El Masnou

146.699,01 €

12 TPA Barcelona3

162.305,57 €

13.1 TPA Barcelona 4

36.963,46 €

13.2 TPA Barcelona 4

12.007,41 €

IMPORT OFERTAT SENSE IVA

14 TPA Dosrius-Alella

95.012,98 €

15 TPA Calella-Llavaneres

76.572,75 €

16 TPA Dosrius 2

62.088,64 €

17 TPA Vilassar de Dalt

90.667,52 €

18 TPA Tordera

58.647,72 €

19 TPA Cabrera-Calella

25.336,51 €

20 TPA Barcelona 5

87.815,82 €

TOTAL .......

1.966.485,34 €

Les ofertes que superin el pressupost base de licitació seran excloses.
Per cada LOT caldrà aportar el desglossament de costos segons el següent detall:
En cas de discrepància entre el preu total ofert per lot i el preu quilòmetre indicat en el
desglossament, prevaldrà el preu unitari per quilòmetre
DISTRIBUCIÓ CONCEPTES DE L'OFERTA ECONÒMICA
COSTOS FIXES

IMPORT

Personal conductor
Personal acompanyant
Amortització vehicle
Despeses financeres
Assegurances
Tributs
% despeses estructurals
TOTAL COSTOS FIXES
COSTOS VARIABLES

IMPORT

Pneumàtics
C arburants
Manteniment, neteja, reparacions
% despeses estructurals
TOTAL COSTOS VARIABLES
% Benefici comercial

TOTAL COST QUILÒMETRE

PARÀMETRES QUE S'HAN CONSIDERAT
Núm. quilòmetres de ruta
Núm. quilòmetres reals (ruta + en buit)
Núm. minuts durada en ruta
Núm. minuts durada real (en ruta + en buit)

0,00 €

Les ofertes que superin el preu/km indicat en la memòria justificativa seran excloses.

ALTRES CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMATICA.
1) Antiguitat del vehicle titular que prestarà el servei a cada ruta.
CRITERI AMB PUNTUACIÓ NO ACUMULATIVA

Indicar antiguitat del
vehicle

Entre 1/7/2019 i data presentació oferta
Entre 1/7/2017 i 30/6/2019
Entre 1/7/2015 i 30/6/2017

- L’antiguitat del vehicle s’haurà d’acreditar mitjançant document acreditatiu de la data de
matriculació-.
2) Acreditació distintiu mediambiental.
CRITERI AMB PUNTUACIÓ ACUMULATIVA

Indicar
Si

No

Categoria ECO
Categoria C
Categoria B
-La mesura mediambiental s’haurà d’acreditar presentant document del registre de vehicles de
la Direcció General de Tràfic (DGT)-.

3) Mesures de prevenció i seguretat.
CRITERI AMB PUNTUACIÓ ACUMULATIVA

Indicar
Si

No

1. Disposar d’un protocol d’actuació en cas d’emergència
2. Certificar que TOT el personal conductor i/o acompanyant de cada
ruta, ha realitzat curs de primers auxilis.
3. Certificar que el personal conductor ha realitzat curs de de
conducció segura i eficient. (millora estil de conducció i mesures anticontaminació per estalvi combustible i reducció emissions).
4. Disposar de la certificació STOP Covid-19. Compliment normes i
pràctiques de seguretat biològica.
-Les mesures de prevenció, s’hauran d’acreditar mitjançant:
1. Document del protocol d’actuació.
2. Document amb la relació nominal del personal adscrit i fotocopia de l’acreditació del curs de
primers auxilis i de conducció segura.
3. Certificat STOP Covid-19 de seguretat biològica

4) Actuació i logística de garantia de substitució immediata de vehicles.
CRITERI AMB PUNTUACIÓ ACUMULATIVA

Indicar
Si

No

1. Disposar del circuit d’actuació davant situacions en què un
vehicle pugui quedar inhabilitat.
2. Acreditar la disposició d’un vehicle de reserva, en cas de
necessitat immediata.
-Les mesures de garantia de substitució immediata de vehicles, s’acreditaran mitjançant:
1. Document del circuït d’actuació establert.
2. Document del vehicle de reserva o justificant que acrediti la seguretat de disposició de vehicle.

5) Gestió de la qualitat empresarial.
CRITERI AMB PUNTUACIÓ ACUMULATIVA

Indicar
Si

No

Disposar de certificat ISO 9001 de gestió de la qualitat.
Disposar de certificat ISO 14001 de gestió ambiental.
Disposar de certificat ISO 45001 de seguretat i salut en el treball.
-La gestió de la qualitat s’acreditarà mitjançant el certificat corresponent.

6) Pla de formació per al personal adscrit a la ruta.

CRITERI

Disposar d’un pla de formació de 8 hores per al personal conductor
vinculat a l’especificitat d’aquest contracte en relació al tracte i atenció
de les persones amb diversitat funcional i les seves famílies.

Disposar d’un pla de formació de 8 hores per al personal acompanyant
vinculat a l’especificitat d’aquest contracte en relació al tracte i atenció
de les persones amb diversitat funcional i les seves famílies

- El pla de formació s’acreditarà mitjançant una declaració responsable

Indicar
Si

No

