1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme. Junta de Govern Local
b) Dependència que tramita l'expedient. Secretaria
c) Numero d'expedient. 2150/2019
d) Obtenció de documentació: Perfil del Contractant
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus. Servei
b) Descripció. servei municipal de Transport públic Urbà
c) Durada del contracte: 3 anys
d) Admissió de pròrroga normal: Es preveu una pròrroga d’un any
e) Pròrroga especial: 9 mesos de conformitat a l’art 29.4
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. Ordinària
b) Procediment. Obert
c) Criteris d'adjudicació.
c.1)Criteris de valoració automàtica (80 punts)
- Oferta econòmica. (55 punts).
- Antiguitat del vehicle (20 punts).
- App del servei (5 punts).
c.2) Criteris quantificables mitjançant judici de valor (16 punts)
- Pla d’explotació del servei. (16 punts).
4. Valor estimat del contracte: 465.365,91 euros més IVA
5. Pressupost base de licitació: 333.849,48 euros IVA inclòs
6. Garanties exigides
Provisional: No s’exigeix
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs
7. Capacitat per contractar
Els licitadors hauran d’acreditar que tenen plena capacitat d’obrar, la solvència
econòmica, financera o tècnica i professional d’acord amb el Plec de clàusules
administratives particulars i que no estan afectats per cap de les circumstàncies que
enumera l’art. 71 LCSP.
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8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació d’ofertes: 30 dies naturals a partir de la publicació d’aquest
anunci al Perfil del Contractant
b) Presentació telemàtica Sobre Digital
c) Admissió de variants. NO
9. Obertura d'ofertes
Sobre 1: Data i hora de l'acte públic d'obertura del sobre 1: El segon dia hàbil següent
al de finalització del termini de presentació de proposicions.
10. Règim de recursos
Contra aquest anunci es pot interposar potestativament recurs especial en matèria de
contractació en el registre de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament a la interposició del recurs
contenciós-administratiu.
Cunit, a data de la signatura electrònica
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El Secretari
Jordi Gasulla Sabaté

