PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR,
DE L`1 DE MARÇ FINS EL 22 DE JUNY, DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

1. OBJECTE DEL CONTRACTE, PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I DIVISIÓ EN LOTS
1.1. El contracte tindrà per objecte la contractació del servei de transport escolar dels veïnatges
de Mas Corts, Mas Llombart i La Conreria fins l’IES Alba del Vallès, durant el període lectiu
escolar, amb CPV: 601300008, mitjançant dos vehicles en rutes alternatives i estarà regit per
allò que recull l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
(LCSP).
1.2. Prescripcions tècniques: Són prescripcions tècniques les que figuren en l’Annex de
Prescripcions Tècniques, tenint caràcter contractual. Annex I
1.3. Atesa la naturalesa del contracte, aquest no es divideix en lots, en concórrer els motius de
l’art.99.3 LCSP. En concret s’ha de tenir present l’escassa entitat econòmica del contracte i la
dificultat manifesta de ésser prestat el servei per vàries empreses a la vegada.

2. RÈGIM JURÍDIC
2.1. La contractació a realitzar es qualifica com a contracte de serveis de caràcter administratiu,
de conformitat amb allò que estableix l’article 17 LCSP, i queda sotmesa a la llei, així com al
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat
per Reial Decret 1098/2001, en tant continuï vigent, o a les normes reglamentàries que
el substitueixin, i a les clàusules contingudes en el present plec de clàusules administratives
particulars.
2.2. El present Plec de clàusules administratives particulars, i la resta de documents annexos
revestiran caràcter contractual. En cas de discòrdia entre el plec i qualsevol altre
document contractual prevaldrà el Plec de clàusules administratives particulars.
2.3. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o dels documents annexos
que formen part del mateix no eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment.
3. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE
I RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El seguiment i execució ordinària del contracte correspon a l’Àrea de Serveis Personals.
Es designa com a responsable del contracte al Coord. d’Àrea de Serveis Personals.
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4. SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL
Els licitadors queden eximits de l’acreditació prèvia de la solvència econòmica i financera i
tècnica o professional.

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
5.1. El preu màxim del contracte ascendeix a la quantitat de 29.220,00€ (Import sense IVA).
El preu està calculat en relació a 150€/bus/dia i el cost del personal acompanyant 840€/mes.
6. FACTURA ELECTRÒNICA
Les dades a l’efecte de l’emissió de factura electrònica són:
DESTINATARI
DENOMINACIÓ

AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CIF

P0820800A

ADREÇA POSTAL

Plaça de la Vila, 1 08105 Sant Fost de Campsentelles

UNITAT TRAMITADORA, OFICINA COMPTABLE I ÒRGAN GESTOR
CODI DIR3

L01082093

ADREÇA POSTAL

Plaça de la Vila, 1 08105 Sant Fost de Campsentelles

7. FORMATS DE DOCUMENTS ELECTRÒNICS ADMISSIBLES
Els formats dels documents electrònics que integren l’expedient de contractació són els admesos
legalment.

8. PERFIL DE CONTRACTANT
8.1. Tota la informació relativa al present contracte es difondrà exclusivament a través d’Internet,
en el perfil del contractant, accedint a través de la següent pàgina:
http://www.santfost.cat/perfil_de_contractant.html

9. ACCÉS AL PERFIL DEL CONTRACTANT
L’accés al perfil del contractant és lliure, directe, complet i gratuït, i pot efectuar-se des de la
data de publicació de l’anunci de licitació.
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10. MESA DE CONTRACTACIÓ
De conformitat amb el que disposa la DA segona. 7 LCSP, la mesa de contractació estarà
formada de la següent manera:
• President: l’Alcalde de l’Ajuntament o en qui delegui
• Vocals: El Cap de l’àrea de serveis Personals i el Cap d’Àrea d’Informàtica o funcionari en qui
deleguin.
• Secretari: el de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.
11. PROPOSICIONS ECONÒMIQUES
Les proposicions dels interessats s’han d’ajustar al model que figura en l’annex III i la
seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat
de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva.

12. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Les proposicions es presentaran únicament en format digital, d’acord amb les instruccions
que figuren al Perfil del Contractant i dintre del termini de deu dies hàbils següents al de la
publicació de la convocatòria de licitació en el propi perfil del contractant.
13. DURADA DEL CONTRACTE
El contracte entrarà en vigor el dia 1 de març de 2021 i finalitzarà el 22 de juny de 2021.
La prestació del servei s’efectuarà únicament els dies i mesos lectius i s’ajustarà al Calendari
Escolar aprovat per la Generalitat de Catalunya.
Les freqüències i horaris son els determinats en l’Annex de Prescripcions Tècniques.
Aquest contracte no és prorrogable

14. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER PART DELS LICITADORS
L’oferta es lliurarà en un únic sobre o arxiu electrònic, i contindrà:
a) Declaració responsable, segons model que figura en Annex II.
b) Proposta del servei, segons model que figura en Annex III.
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15. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT. EXAMEN DE LES PROPOSICIONS I PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
15.1. L’obertura dels sobres es farà per l’òrgan de contractació en l’ordre de la seva presentació.
L’obertura serà el dia hàbil següent al del darrer dia de la presentació de les proposicions.
15.2. Realitzada l’obertura de les proposicions per l’òrgan de contractació, es procedirà a:
1.º Prèvia exclusió, si és el cas, de les ofertes que no compleixin els requeriments del
plec, avaluar i classificar les ofertes.
2.º Realitzar la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació.
3.º Comprovar que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té
poder bastant per a formular l’oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i
tècnica i no està sotmesa a cap prohibició per contractar.
15.3.- Puntuació d’ofertes:
La puntuació total del concurs és de 100 punts
L’oferta mes baixa sobre els preus de licitació serà puntuada amb 90 punts, essent la resta
valorada proporcionalment al seu percentatge de baixa respecte de la més baixa admesa, amb
un màxim de dos decimals, d’acord amb la fórmula següent:
P= 90x

%OL
%OMB

P=puntuació, OL= Oferta licitador, OMB= Oferta Més Baixa

Es puntuarà amb un màxim de 5 punts e n t r e e l s d o s v e h i c l e s e s p e c i f i c a t s
a l P l e c d e c l à u s u l e s t è c n i q u e s ( A n n e x 1 ) la modernitat del bus assignat al
servei, corresponent 2,5 punts si el vehicle ha estat matriculat o es matricula en l’any 2020, 2
en el 2019, 1.5 en el 2018, 1 en el 2017 i 0.5 en el 2016.
Es puntuarà amb un màxim de 5 punts l’oferiment d’una borsa horària anual d’ hores de servei
a disposició municipal, dins el terme municipal, essent el màxim d’hores valorable de 50 hores,
corresponent a 5 punts, valorant-se la resta d’oferiments horaris en proporció a les esmentades
50 hores
Guanyarà el concurs l’oferta que obtingui més punts.
16. PARÀMETRES OBJECTIUS PER CONSIDERAR UNA OFERTA COM ANORMAL
Es consideraran com anormals o desproporcionades les ofertes que rebaixin mes del 30% el preu
de licitació del concurs.
Els licitadors que prevegin en les seves ofertes aquesta circumstància, hauran de justificar,
mitjançant un estudi econòmic complementari, la viabilitat de la seva oferta en els termes previstos
a la legislació de contractes. En el termini de 5 dies hàbils, l’Ajuntament resoldrà motivadament
sobre l’admissió de la proposició.
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17. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ ESPECÍFICS PER AL DESEMPAT
L'empat entre diverses ofertes després de l'aplicació dels criteris d'adjudicació del contracte es
resoldrà mitjançant l'aplicació per ordre dels següents criteris socials, referits al moment de
finalitzar el termini de presentació d'ofertes:
a) Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les
empreses.
b) Major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a
desempat.
18. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I GARANTIA
La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura de l'acceptació pel contractista
de la resolució d'adjudicació.
Prèviament es dipositarà una fiança equivalent al 3% del preu del contracte, la qual haurà
d’estar dipositada abans de l’inici del servei.
19. REVISIÓ DE PREU DEL CONTRACTE
Considerant la naturalesa i durada del contracte, no procedeix la revisió del preu.
20. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
A part de les causes de resolució del contracte recollides en l'art. 211 LCSP, també donarà lloc
a la resolució del contracte les següents:
a) No haver dipositat la fiança definitiva abans de la data prevista per la signatura del
contracte.
b) No disposar, encara que sigui en una ocasió, d’un vehicle de recanvi alternatiu, cas de
ser necessari
c) Prestar el servei sense acompanyant- monitor obligatori
21. JURISDICCIÓ COMPETENT
Caldrà ajustar al que disposa l'art. 27 de la LCSP, sobre competència de l'ordre jurisdiccional
contenciós administratiu (art. 27.1) i de l'ordre jurisdiccional civil (art. 27.2).
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ANNEX II. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (art. 141.1 LCSP)

El Sr./La Sra. ..................................... amb DNI/NIF....................... amb domicili a efectes de
notificació de la present licitació a la localitat de ..........................., amb codi postal.........,
carrer............... número......... pis.......... , telèfon ............... i adreça de correu electrònic...............
,actuant en nom propi/ actuant en representació de la mercantil.............................., segons
acredito amb ..................

(aportar documentació)

DECLARA RESPONSABLEMENT, als efectes de l'art. 159.4 c) LCSP:
1. Que té la representació de la societat que presenta l'oferta.
2. Que compta amb l'adequada solvència econòmica, financera i tècnica
3. Que compta amb les autoritzacions necessàries per a exercir l'activitat.
4. Que no està incurs en prohibició de contractar alguna.
5. En el cas que l'oferta es presentés per una unió temporal d'empresaris, haurà
d'acompanyar a aquella el compromís de constitució de la unió.
6. Que coneix i donarà compliment durant tota l’execució del contracte a allò establert al Reial
Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors.
7. Sens perjudici del compliment de la legislació vigent en matèria d’assegurances obligatòries,
te coberta de manera il·limitada la responsabilitat civil pels danys de què puguin ser objecte els
ocupants dels vehicles en què es realitzin.
8. Que donarà compliment a la clàusula social establerta a la clàusula 2.15 de l’Annex I
Lloc, data i signatura
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ANNEX III. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA (art. 139 LCSP)
El Sr./La Sra. ..................................... amb DNI/NIF....................... amb domicili a efectes de
notificació de la present licitació a la localitat de ..........................., amb codi postal.........,
carrer............... número......... pis.......... , telèfon ............... i adreça de correu electrònic...............
,actuant en nom propi/ actuant en representació de la mercantil.............................., segons
acredito amb ..................

(aportar documentació)

assabentat/da de la licitació del Plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques per a la contractació del servei de transport escolar, per l’exercici
de 2021, de Sant Fost de Campsentelles, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat, em comprometo a portar a terme la seva execució per la quantitat de
................................... (en xifres), exclòs l’Impost de Valor Afegit.
Aquesta quantitat s’incrementarà en un ...... % en concepte d’ Impost de Valor Afegit, que
ascendeix a la quantitat de ........................... (en xifres)
Any de matriculació vehicles oferts al servei......................
Número d’hores a disposició municipal (borsa).....................
Tot això d'acord amb les prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars, el
contingut de les quals conec i accepto sense reserves i, en particular, assabentat/ada de les
obligacions sobre protecció de l'entorn, protecció de l'ocupació, condicions de treball i prevenció
de riscos laborals contingudes en la normativa vigent, en matèria laboral, de seguretat social,
d’integració social de persones amb discapacitat i de prevenció de riscos laborals, sense que la
oferta realitzada pugui justificar una causa econòmica, organitzativa, tècnica o de producció per
modificar les esmentades obligacions, comprometent-me a acreditar el compliment de la referida
obligació davant l'òrgan de contractació, quan sigui requerit a tal efecte en qualsevol moment
durant la vigència del contracte

Lloc, data i signatura
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