CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA, AUTORITAT TERRITORIAL DE LA
MOBILITAT
ANUNCI
del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat pel qual es fa
pública la licitació d’un contracte.
1. Entitat adjudicadora:
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat.
 Número d’identificació fiscal: Q4300188B.
 Domicili: Carrer Anselm Clavé, 1.
 Codi postal i localitat: 43004 Tarragona.
 Telèfon: 977921956.
 Telefax: 977922983.
 Adreça electrònica: info@atmcamptarragona.cat
 Adreça web: www.atmcamptarragona.cat
 Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
 Dedicació principal: suport al transport públic de viatgers.
2. Obtenció de la documentació i informació:
 La informació relativa a la convocatòria de la licitació i la documentació associada a la mateixa es
troba disponible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ATMCdT).
 Data límit d’obtenció de la documentació i informació: Fins el 19 de setembre de 2019.
 Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h.
3. Objecte del contracte:
 Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per la realització del treball de camp referent a
l'Enquesta de Mobilitat quotidiana (EMQ) 2019 a l’àmbit territorial de l’ATM del Camp de Tarragona.
 Número d’expedient: EC_2017_20.
 Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
 Divisió en lots i número de lots: No.
 Codi CPV: 79311210-2.
 Codi NUTS de l’emplaçament principal del lloc d’execució dels serveis: ES514.
4. Tramitació i procediment d’adjudicació:
 Tipus d’expedient: serveis.
 Tramitació: ordinari.
 Procediment: obert.
 S’aplica un acord marc: No.
 S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació:
 Pressupost base de licitació: 242.000,00 euros, IVA inclòs.
 Valor estimat del contracte: 200.000,00 euros, IVA no inclòs.
 Admissió de variants: No.
6. Termini d’execució:
 Termini d’execució: 6 mesos des de la data de formalització del contracte; en tot cas, el termini
d’execució del treball de camp és d’aproximadament 3 mesos.
 Pròrroga: No.
7.- Garantia:
 Provisional: No.
 Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

8. Requisits, solvència i classificació empresarial:
 Classificació:
o Grup: L.
o Subgrup: 3.
o Categoria: 2.
 Solvència econòmica i financera:
o Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major volum de negoci dels
darrers tres anys per un import igual o superior de 300.000,00 euros.
 Solvència tècnica i professional:
o Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als que
constitueixen l’objecte del contracte executats durant els darrers tres anys.
 Requisits específics del contractista:
o Els establerts en el plec de clàusules administratives.
9. Criteris d’adjudicació:
 Sobre una puntuació de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següent manera:
o AMF-1. Proposta econòmica: Es valorarà amb una puntuació màxima de 52 punts.
o AMF-2. Altres criteris avaluables mitjançant fórmules: Es valorarà amb una puntuació
màxima de 6 punts.
o NAMF-1. Metodologia de treball: Es valorarà amb una puntuació màxima de 36 punts.
o NAMF-2. Millores addicionals: Es valorarà amb una puntuació màxima de 6 punts.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte:
 Condició de igualtat de gènere.
 Condició de seguretat i salut.
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:
No.
12. Aplicació de l’Acord de Contractació Pública (ACP) al contracte:
Sí.
13.- Presentació de les ofertes:
 Data límit de presentació: 20 de setembre de 2019 fins les 13.00 hores.
 Horari: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h.
 Documentació a presentar: tres sobres (A, B i C) segons s’especifica en la clàusula 14a del plec de
clàusules administratives particulars que regeix aquest procediment.
o En el sobre o arxiu electrònic –A– s’ha d’incloure la documentació administrativa.
o En el sobre o arxiu electrònic –B– s’ha d’incloure la documentació relativa als criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor.
o En el sobre o arxiu electrònic –C– s’ha d’incloure la documentació relativa als criteris
d’adjudicació quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules.
 Lloc de presentació: Les proposicions s’han de presentar electrònicament mitjançant l’eina Sobre
Digital accessible a l’adreça web següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ATMCdT.
14.- Obertura de les ofertes tècniques:
 Lloc: a la seu del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la
Mobilitat, a l’adreça indicada al punt 1.
 Dia i hora: Es comunicarà amb antelació a les empreses participants. Si el dia d’obertura de
proposicions és dissabte o festiu el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
15.- Obertura de les ofertes econòmiques:
 Lloc: a la seu del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de
Mobilitat, a l’adreça indicada al punt 1.
 Dia i hora: Es comunicarà amb antelació a les empreses participants. Si el dia d’obertura de
proposicions és dissabte o festiu el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
16.- Despeses de publicació:

Les despeses de publicació dels anuncis aniran a càrrec de l’adjudicatari.
17. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds:
Català o castellà.
18. Recurs:
 Els actes adoptats per l’òrgan de contractació són susceptibles de recurs d’alçada.
 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’administració són
susceptibles de recurs potestatiu de reposició, o de recurs contenciós administratiu.
19. Altres informacions:
 Recordem la necessitat, d'acord amb els requeriments del PCAP, que tots els documents inclosos
en qualsevol dels sobres digitals han d'anar signats electrònicament per la mateixa persona
representant que signa el DEUC o la declaració en el seu cas.
 Així mateix, recordem que és motiu d'exclusió automàtica del licitador:
o La inclusió de la proposició corresponent a criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor o
de qualsevol informació referent a aquesta proposició, així com la corresponent als criteris
d’adjudicació quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules en el sobre o arxiu electrònic
A, sempre que permeti tenir un coneixement efectiu del seu contingut.
o La inclusió de la documentació valorable mitjançant l’aplicació de fórmules en el sobre o
arxiu electrònic B o la inclusió de qualsevol informació de caràcter rellevant dels criteris
valorables mitjançant l’aplicació de fórmules en el sobre o arxiu electrònic B, sempre que
es vulneri el secret de les proposicions o el deure de no tenir coneixement del contingut de
la documentació relativa als criteris d’adjudicació valorables mitjançant l’aplicació de
fórmules abans de la relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor.
Tarragona, 12 d’agost de 2019.
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