EDICTE
Es fa públic que, mitjançant Decret de President 663/2021, de 24 de novembre de 2021,
s’ha aprovat l’expedient de contractació, així com els Plecs clàusules administratives
particulars i Plecs de prescripcions tècniques per a la licitació del contracte consistent en el
Servei de Transport Adaptat/Assistit del Consell Comarcal del Maresme, de conformitat amb
l'establert al present plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions
tècniques, que es durà a terme mitjançant procediment obert, en virtut dels articles 156 i ss.
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
De conformitat amb allò disposat als articles 63 i 156.3.a) de la LCSP, es convoca
procediment obert, perquè durant i dins el termini de 15 dies naturals, comptadors des del
dia següent al de la publicació del present anunci de licitació en el perfil del contractant, els
licitadors puguin presentar les seves proposicions. D’acord amb allò previst a l’article 135 de
la LCSP, es fa públic el següent ANUNCI DE LICITACIÓ:
1. Entitat Adjudicadora
a. Organisme: Consell Comarcal del Maresme
b. Dependència que tramita l’expedient: Secretaria del Consell Comarcal del Maresme
2. Obtenció de documentació i informació:
Publicitat dels Plecs i exposició de l’expedient: Al perfil del contractant del web del Consell
Comarcal del Maresme https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CCMARESME
a. Entitat: Consell Comarcal del Maresme
b. Domicili: Plaça Miquel Biada núm. 1
c.

Localitat i Codi Postal: Mataró, 08301

d. Telèfon: 93.741.16.16
e. Telefax: 93.757.21.12
f.

Data límit d’obtenció de documents i informació: D’acord amb allò regulat a l’article
138 de la LCSP.

g. Número d’expedient: 1163/2021
3. Objecte del Contracte:
a. Tipificació del contracte: Els Codis CPV d’aquest contracte són:
Codi CPV
60130060-8

Descripció
serveis

especials

de

transport

de

passatgers per carretera
60120000-5
b. Descripció

de

servei de taxi
l’objecte:

D’acord

amb

la

clàusula

1

del

Plec

de

Clàusules

Administratives Particulars (en endavant PCAP) que regulen el present procediment,
l’objecte del contracte és la prestació del servei transport adaptat destinat a
possibilitar l’accés a les persones amb diversitat funcional o dependència als serveis
socials d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir la seva
integració, de conformitat amb l'establert al present plec de clàusules administratives
particulars i al plec de prescripcions tècniques. El servei de transport adaptat i/o
assistit del Consell Comarcal del Maresme té com a finalitat el transport adaptat de
persones amb diversitat funcional o dependència als centres de serveis socials
d’atenció personalitzada, d’acord a l’expressat en la Memòria Justificativa. L’objecte
del contracte es desglossa en 21 lots.
c.

Durada del contracte: La durada del contracte serà de 2 anys a comptar des de la
seva formalització i serà prorrogable de forma expressa, per períodes anuals, sense
que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4
anualitats, d’acord amb la clàusula 6 del PCAP que regulen el present procediment.

4. Tramitació, procediment i modalitat d’adjudicació:
a. Tramitació: tramitació urgent, subjecte a regulació harmonitzada.
b. Procediment: obert.
c.

Modalitat: contracte de serveis

d. Criteris d’adjudicació: Diversos criteris valorables de forma automàtica, d’acord amb
la clàusula 15 del PCAP que regulen el present procediment.
5. Pressupost Base de licitació:
D’acord amb la clàusula 8 del PCAP que regulen el present procediment, el pressupost base
de licitació de la contractació es fixa en la quantitat d’UN MILIÓ NOU-CENTS SETANTA-CINC
MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (1.975.343,36 €),
inclòs l’IVA, essent que

UN MILIÓ NOU-CENTS SEIXANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS

VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (1.966.485,34 €), corresponen a la
base imposable i VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS
(8.858,02 €) corresponen al 10% aplicable en concepte d’IVA (les rutes de transport adaptat
estan exemptes d’IVA).
6. Garantia definitiva:

D’acord amb la clàusula 25 del PCAP que regulen el present procediment, la garantia
definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa en relació
qualitat preu serà la corresponent al 5% del preu final ofert per l’empresa licitadora, IVA
exclòs. La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
la clàusula 25 del PCAP.
7. Requisits específics del contractista. Solvència econòmica i financera i solvència
tècnica i professional.
a. Solvència econòmica i financera: A aquests efectes s’haurà de tenir en compte les
disposicions contingudes a la clàusula 14 del PCAP que regulen el present
procediment.
b. Solvència tècnica i professional: A aquests efectes s’haurà de tenir en compte les
disposicions contingudes a la clàusula 14 del PCAP que regulen el present
procediment.
8.- Criteris de valoració de les ofertes:
D’acord amb la clàusula 15 del PCAP que regulen el present procediment, els criteris de
valoració de les ofertes són els següents:
Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts
A) Millor oferta econòmica: fins a 40 punts
B) Antiguitat del vehicle titular que prestarà el servei a cada ruta: fins a 20 punts
C) Acreditació del distintiu mediambiental: fins a 15 punts
D) Mesures de prevenció i seguretat: fins a 10 punts
E) Actuació i logística de garantia de substitució immediata de vehicles: fins a 4
punts
F) Gestió de la qualitat empresarial: fins a 6 punts
G) Pla de formació del personal: fins a 5 punts
9.- Presentació d’ofertes:
a. Data límit de presentació: Les proposicions es presentaran en la forma i amb el
contingut establerts a les clàusules 18 del PCAP que regulen el present procediment,
mitjançant l’eina de Sobre Digital 2.0 de la Plataforma de Contractació Pública,
accessible des de l’espai de la licitació del Perfil del Contractant del Consell Comarcal
del Maresme, durant el termini de 15 dies naturals a comptar des del dia següent
al de la publicació del present anunci de licitació en el perfil del contractant.

b. Documentació que integrarà les ofertes: La documentació es presentarà en dos
sobres amb la documentació que exigeix la clàusula 18 del PCAP.
c.

Lloc i horari de presentació: d’acord amb la clàusula 18 del PCAP que regulen el
present procediment, les ofertes es presentaran mitjançant l’eina de Sobre Digital
2.0 de la Plataforma de Contractació Pública, accessible des de l’espai de la licitació
del Perfil del Contractant del Consell Comarcal del Maresme.

10. Obertura de proposicions:
a. Entitat: Consell Comarcal del Maresme
b. Domicili: Plaça Miquel Biada, núm. 1.
c.

Localitat i Codi Postal: Mataró, 08301

d. Data i hora: s’indicarà al Perfil del Contractant de la Corporació
11. Modificació de contracte:
Consten degudament detallats a la Clàusula 35 del PCAP els supòsits de modificació del
contracte previstos en els plecs.
12. Altres informacions:
a. Models de proposició: La proposició es formularà d’acord amb els models establerts
en els annexos al PCAP.
13. Despeses originades en el present procediment:
L’adjudicatari haurà de satisfer els imports corresponents a l’expedició dels documents
administratius que esdevinguin escaients en el decurs de la tramitació de l’expedient, així
com les despeses de publicació, d’acord amb allò establert en la clàusula 28 del PCAP.
14. Pàgina Web:
Les informacions relatives a la convocatòria i a on es poden obtenir el contingut íntegre dels
plecs de clàusules administratives particulars així com el de prescripcions tècniques que
regulen el present procediment és https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CCMARESME
en el Perfil del Contractant.
Mataró, 25 de novembre de 2021
Anna Antoja Serra
Gerent

