Isidre Roca Burés, Arquitecte municipal, i l’Alcaldessa en qualitat d’òrgan de
contractació de l’Ajuntament de Cunit emet el següent informe de justificació de
la contractació del servei de transport públic urbà de Cunit.
1.- Justificació de la necessitat
En data 8 de novembre de 2018 es va aprovar l’establiment del servei públic municipal
de transport públic urbà de Cunit.
La necessitat resta justificada per la necessitat de millorar la mobilitat dins del propi
municipi, reduir l’impacte ambiental que genera el vehicle privat i assolir una major
equitat social.
2.- Objecte del contracte

3- Insuficiència de mitjans propis
Les característiques específiques del servei fan que no es disposi en la plantilla
municipal de personal del mitjans propis personals i materials per a la seva prestació,
essent necessari la contractació d’una empresa amb solvència acreditada en aquest
tipus de treball.
4.- Divisió en lots
No correspon, atenent a la tipologia del contracte es considera inviable la contractació
per lots al ser necessari la prestació integra de les tasques a realitzar per una mateixa
adjudicatària.
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Contractació del Servei públic de transport urbà de viatgers en autobús dins del terme
municipal de Cunit.

INFORMES IRB

5.- Termini de la prestació
La durada del contracte, d’acord amb els estudis que conten a l’expedient 2150/2019
serà de tres anys, podent ser prorrogat per el termini d’un any. En cap cas la vigència
del contracte podrà excedir els 4 anys.
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb
una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte.
6.- Possible modificació del contracte
Cal preveure com a possible modificació de contracte l’assignació de noves parades,
intermèdies entre les existents, modificacions de les expedicions previstes i de la
cobertura horària sense que suposi increment en el nombre total de quilòmetres útils
totals anuals, ni se superi el 20% del pressupost d’adjudicació.
També es preveu la possibilitat de reduir el número d’expedicions i la cobertura horària
prevista en el plec de prescripcions tècniques amb el mateix límit del 20% del
pressupost d’adjudicació.
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Exp. 2150/2019

7.- Aspectes econòmics
7.1- Pressupost base de licitació (PBL) o cànon:
o
o

Inclou el preu del contracte amb el corresponent IVA per als tres anys de
vigència del contracte.
El preu del contracte inclou totes les feines, treballs i despeses de totes les
tasques del serveis, incloses en el Plec de Prescripcions Tècniques.

El preu del contracte s’ha extret de l’estudi de costos annex que consta a l’expedient
elaborat per l’Associació de Municipis per la mobilitat i el transport urbà (AMTU)

PERÍODE
1/02/2020
Any complet
Any complet
30/01/2023

BASE IMP.
92.735,97 €
101.166,51 €
101.166,51 €
8.430,54 €
303.499,53 €

IVA
9273,6 €
10.116,65 €
10.116,65 €
843,05 €
30.349,95 €

TOTAL
102.009,57 €
111.283,16 €
111.283,16 €
9.273,59
333.849,48 €

El pressupost de licitació del contracte s’estableix en la quantitat de 303.499,5 € de
base imposable, més 30.349,95 € en concepte d’IVA, d’acord amb el tipus especificat
a l’estudi del 10%.
Així el preu final del contracte, IVA inclòs, és de 333.849,48 €.
7.2 Aplicació pressupostària
Finançament: L’import mensual de facturació serà el resultant de dividir l’import de la
licitació anual de l’oferta, per la gestió total del servei, sense IVA dividit pels 12 mesos
de l’any, sobre el qual s’aplicarà l'IVA corresponent, al tipus vigent menys els ingressos
de bitlletatge obtinguts.
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ANY
2020
2021
2022
2023
TOTAL
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Atenent la durada del contracte i preveient com a data d’inici aproximada l’1 de febrer
de 2020, pel que el pressupost base de licitació quedarà repartit amb anualitats de la
següent manera:

El considera com a valor estimat del contracte es composa per el preu d’aquest, els
límits previstos per a la seva possible modificació i la seva possible pròrroga resultant
d’acord amb l’estudi econòmic precitat:
Càlcul Valor estimat del Contracte (VEC)
Vigència del contracte (3 anys)
Límit de modificació de contracte (20%)
Pròrroga
(1 any):
Import total VEC

Import
303.499,53 €
60.699,91 €
101.166,51 €
465.365,95 €
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7.3 Valor estimat del contracte (VEC)

8.- Perfil de l’empresa
8.1 Classificació exigida als participants:
No es requereix ni es preveu als estudis tècnics.
8.2 Criteris de solvència econòmica
Acreditant un volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit
al millor exercici dins dels tres últims disponibles.
8.3 Criteris de solvència tècnica i professional

Data
Import
d'adjudicació d'adjudicació
( exclòs IVA )

Aportaci
ó
certificació
bona execució
Si / No
Si / No
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Descripció
Entitat
detallada del servei adjudicatària
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a) Una relació dels principals serveis amb un CPV igual o similar (coincideixin els
tres primers dígits) al d’aquest contracte realitzats ens els darrers tres anys que
inclogui, en la qual s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat
d'aquests; els treballs efectuats.
b) s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest
certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents
obrants en poder d'aquest que acreditin la realització de la prestació;

INFORMES IRB

En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels empresaris haurà
d'apreciar-se tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i
fiabilitat, que haurà d'acreditar-se, per un o varis dels mitjans següents:

9.- Criteris de valoració
9.1 VALORACIONS EFECTUADES AMB APLICACIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS.
(80 PUNTS)
9.1.1 Oferta econòmica (fins a 55 punts)
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la manera
següent:
o

L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.

o

La resta d’ofertes tindrà una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta
més econòmica, d’acord amb el càlcul següent:

A.- Que l’oferta econòmica es trobi en algun dels següents supòsits:
-

-

Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.
Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altra oferta.
Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant,
s’exclourà pel còmput de l’esmentada mitjana l’oferta de quantia més elevada
quan sigui superior en mes de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitjana. En
qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.
Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada
mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot
cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

B.- Que en la resta de criteris de valoració automàtica i criteris de valoració per judici
de valor, s’hagi obtingut una puntuació de 70 punts percentuals o superior.
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A efectes de determinar l’existència d’una oferta amb valors anormals o
desproporcionats la Mesa de contractació aplicarà l’art.149 de la LCSP. La presumpció
d ’anormalitat s’establirà tenint en compte l’oferta en el seu conjunt i, en cap cas,
exclusivament el preu. Es consideraran els següents paràmetres:

INFORMES IRB

Ofertes amb valor anormal o desproporcionat
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Puntuació de cada oferta = Puntuació màxima * Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua

9.1.2 Antiguitat del vehicle principal que prestarà el servei, amb una valoració
màxima de 20 punts.
Per determinar l’escala que afecta a l’antiguitat del vehicle, es tindrà en compte
l’antiguitat des de l’any de matriculació fins al dia anterior a la finalització del
termini de presentació de documentació del present concurs i es valorarà d’acord
amb la següent escala:

Nova adquisició

20

De 1 a 2

17

De 2 i un dia a 3

14

De 3 i un dia a 4

11

De 4 i un dia a 5

8

De 5 i un dia a menys de 6

5

Segons consta en el PCT es determina que:
“A fi de garantir la qualitat del servei, el Contractista que resulti adjudicatari estarà
obligat a que els vehicles adscrits compleixin les següents condicions:
L'antiguitat màxima de la flota no podrà excedir, inclosa la pròrroga, els 10 anys durant
el període de contracte. El què suposa en el moment de presentar l’oferta l’edat dels
vehicles ha de ser inferior o igual a 6 anys.”
9.1.3 Oferiment d’una aplicació mòbil (App) del servei (màxim 5 punts)
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Puntuació

INFORMES IRB

Antiguitat (anys)

L’adjudicatari podrà oferir com a millora una aplicació per consultar la informació del
servei de transport públic en temps real a través de dispositius mòbils. L’aplicació per a
dispositius mòbils haurà de ser accessible per a persones amb discapacitat visual.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Posicionament de l’usuari i informació del servei disponible
Localització de la parada de bus més propera
Temps d’espera de les línies per parada en temps real, o teòric.
Consulta d’itineraris (origen i destinació) i temps de trajecte
Informació de les línies, les parades i les correspondències amb altres mitjans de
transport
Avisos de modificacions de recorregut, modificacions de parades i estat del
servei
Bústia d’incidències
Connexions a xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc.)
Informació de l’aplicació disponible en 3 llengües: català, castellà i anglès
Selecció de preferits (per línia o parada) per tal de rebre alertes per incidències a
les línies o parades que l’usuari designi com a preferides
Aquelles funcionalitats que l’Ajuntament consideri oportunes al llarg del període
de durada del contracte.
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Com a mínim, haurà de tenir les funcionalitats següents:

9.2
CRITERIS
(fins a 16 punts):

QUANTIFICABLES

MITJANÇANT

JUDICI

DE

VALOR

9.2.1 Pla d’explotació del servei (fins a 16 punts)
D’acord amb la clàusula 8.4 plec de clàusules tècniques el licitador haurà de redactar
un Pla d'explotació on es definiran els paràmetres bàsics de la prestació del servei:
recursos humans i materials adscrits al servei, funcionament operatiu del servei,
relacions amb l’usuari i promoció del servei.
Als efectes de valorar adequadament aquest Pla, el licitador aportarà amb la plica una
memòria amb el contingut bàsic del Pla d’explotació, amb un màxim de 3 fulls DIN A4,
a una cara per cada un dels apartats que segueixen. (Màxim 12 fulls).
La presentació es farà amb tipografia Arial, cos 11, podent admetre també plànols,
gràfics, imatges o fotografies per una millor comprensió de cada un dels apartats i el
contingut expressat en ells.

B.

o

Descripció molt detallada i qualitativa

4 punts

o

Descripció detallada

2 punts

o

Descripció amb manca de detall o poc rellevant

1punt

o

Descripció amb informació incongruent

0 punts

Proposta de relació i interacció amb l’usuari. (4 punts)
Descripció del pla de promoció del servei previst a la clàusula 10.6 del PCT, en
relació a l’atenció als usuaris, campanyes informatives, de promoció, etc. I els
canals emprats. (4 punts)
o

Descripció molt detallada i qualitativa

4 punts

o

Descripció detallada

2 punts

o

Descripció amb manca de detall o poc rellevant

1punt

o

Descripció amb informació incongruent

0 punts
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Descriurà l'assignació del personal de conducció als vehicles (serveis) en
conformitat amb els convenis col·lectius vigents i els compromisos en relació
amb els recursos humans i materials de suport a l’explotació (sense incloure el
personal de taller), entre d'altres: personal de gestió de les operacions; personal
d'inspecció; vehicles auxiliars, etc.(4 punts)
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Projecte de planificació de l'operació del servei. (4 punts)
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A.

C.

Pla de Gestió i informació d’ incidències. (4 punts)
Descripció de la gestió í de la comunicació d’incidències prevista a clàusula 10.3
del PCT, en relació als riscos que poden afectar al servei, l’impacte sobre les
prestacions i la seva mitigació.
o Descripció molt detallada i congruent de les
possibles incidències, la seva avaluació
d’impacte, protocols aplicables, termini de
resolució, comunicació i condicions de seguretat
dels usuaris.

4 punts

D.

Protocol de seguiment de funcionament del servei. (4 punts)
Descripció de la metodologia de seguiment de la prestació del servei de transport
prevista a clàusula 11 del PCT, en relació als criteris i mesures de control,
indicadors de qualitat, mitjans materials i personals adscrits, i trasllat de la
informació a l’ajuntament de Cunit i altres agents implicats.
o

Descripció molt detallada i qualitativa

4 punts

o

Descripció detallada

2 punts

o

Descripció amb manca de detall o poc rellevant

1punt

o

Descripció amb informació incongruent

0 punts

Cunit, data de la signatura electrònica
L’Arquitecte municipal

L’Alcaldessa

Isidre Roca Burés

M.Dolors Carreras Casany
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o Descripció poc complerta, amb dades o protocols 0 punts
incongruents

INFORMES IRB

o Descripció poc detallada de les incidències, 1punt
protocols aplicables, termini de resolució,
comunicació i condicions de seguretat dels
usuaris.
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o Descripció detallada de les incidències, la seva 2 punts
avaluació d’impacte, protocols aplicables, termini
de resolució, comunicació i condicions de
seguretat dels usuaris.

