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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE COMPLEMENTA EL PLEC
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
GENERALS
APLICABLES
AL
CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT AL CENTRE DE
DIA PER A GENT GRAN DE TREMP
1. Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present Plec la contractació del servei de transport adaptat al
centre de dia per a gent gran de Tremp.
El Codi CPV que corresponen a la contractació és: 60130000-8
Codi CPA que correspon a la contractació és: 51.22-11
2. Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del
contracte i la justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació són els
següents :




El Consell Comarcal del Pallars Jussà, té entre les seves funcions la
gestió del servei de transport adaptat a la comarca del Pallars Jussà,
emmarcat en el Contracte Programa 2016 -2019 per a la coordinació,
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pallars Jussà en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat vigent així com dels seus protocols addicionals.
D’acord amb aquest encàrrec de gestió de servei és que el Consell
Comarcal el presta emmarcat orgànicament dins l’àrea de serveis
socials.
Mitjançant la contractació per procediment obert es busca una millor
oferta de les empreses licitadores.
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3. Documents Tècnics de referencia per al concurs
El servei, anteriorment esmentat, s’executarà d’acord amb la “ Memòria
Tècnica referent al Contracte de Servei de Transport Adaptat al Centre de
Dia per a Gent Gran de Tremp” (annex 01).
Així doncs, serà d’obligat compliment tots els documents que formen part
del annex 01 d’aquest Plec.
4. Pressupost de licitació
El pressupost de licitació de la contractació es fixa en la quantitat
màxima de SETANTA CINC MIL SISCENTS NORANTA TRES EUROS
AMB VUITANTA QUATRE CÈNTIMS #75.693,84 € # (exempt d’ IVA)
per a la totalitat de la durada prevista del contracte (2 anys).
Els licitadors hauran d’igualar o millorar en la seva oferta el pressupost de
licitació.
5. Condicions per a presentar l’oferta
Caldrà presentar documentalment una oferta en sobre tancat, segons es
descriu en la clàusula 8 del PCAP.
6.

Valor estimat

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i
concordants del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, que
aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en endavant
TRLCSP, és de
CENT CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS VUITATA-SET
EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS #151.387,68 € #(exempt d’IVA )1
7. Normativa
La licitació i execució del contracte es regirà pel TRLCSP, a més a més de la
normativa legal aplicable, pel present Plec, pel Plec de Clàusules
Administratives Particulars i pel Plec de Clàusules Administratives Generals
d'aplicació als contractes de serveis, aprovats pel Consell Comarcal del
Pallars Jussà.
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Import referenciat per 4 anualitats ( 2 anys + Prórroga 2 anys)
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8.

Execució del servei

L’empresa adjudicatària haurà de realitzar la totalitat dels treballs que es
descriuen en l’annex 01 d’aquest plec.
La duració del contracte s’estableix per algun dels ítems següents:
Data de finalització ( 2 anys a partir de la signatura del
contracte) , prorrogable fins a 4 anys si cap de les parts
manifesta el contrari.
ii) Exhaurida la quantitat econòmica equivalent al nombre
d’usuaris/àries.
i)

La finalització del contracte podrà ser per qualsevol de les condicions
esmentades amb anterioritat. Es a dir, s’establirà com a condició de
finalització del contracte, l’ítem que es compleixi primer.
El no assolir durant la vigència del contracte el volum estimat pel Consell
Comarcal, no suposarà cap tipus de compensació a l’empresa adjudicatària
del servei.
9.

Objecte social

Les empreses licitadores hauran de tenir el següent objecte social: transport
adaptat de persones.
10. Capacitat per a contractar
Tal i com estableix l’article 54.2 del TRLCSP:
“Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato.”
L’article 67 del TRLCSP estableix que:
“La clasificación de las empresas se hará en función de su
solvencia, valorada conforme a lo establecido en los artículos
75, 76 y 78, y determinará los contratos a cuya adjudicación
puedan concurrir u optar por razón de su objeto y de su
cuantía. A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos
generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de
estos por categorías, en función de su cuantía”
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Podran concórrer a aquesta licitació les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que es trobin en plena possessió de la seva
capacitat jurídica i d'actuació, i no estigui compreses en cap dels casos
d'excepció assenyalats en l'article 60 del TRLCSP.
D'acord amb l'article 75 del TRLCSP, no serà exigible la classificació dels
empresaris, per als contractes de serveis.

11.
Condicions mínimes i medis d’acreditació de la solvència
econòmica i financera i professional o tècnica
La solvència econòmica i financera i professional o tècnica mínima i els
mitjans d’acreditació són els que tot seguit s’indiquen:
A. Solvència econòmica i financera
S’haurà d’aportar la documentació següent:
Tal y como indica el TRLCSP en su artículo 75, la solvencia económica y
financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios
siguientes:
a) Declaracions apropiades de les entitats financeres.
b)

Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el
Registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a
presentar els comptes en Registres oficials podran aportar, com a
mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament
legalitzats.

c)

Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el
volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del
contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en
funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari,
en la mesura en què es disposi de les referències d'aquest volum de
negocis.

Quan per raons justificades l’empresari no pogués facilitar les referències
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera
mitjançant qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada
com a suficient per l’òrgan de contractació.
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B.

Solvència professional o tècnica

Tal com indica el TRLCSP en el seu article 78 en els contractes de serveis, la
solvència tècnica de l'empresari haurà de ser acreditada per un o diversos
dels mitjans següents a elecció de l'òrgan de contractació:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims
cinc anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat,
dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats 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, a falta
d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si escau,
aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de
contractació per l'autoritat competent.
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o
no en l'empresa, participants en el contracte, especialment els
encarregats de control de qualitat.
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades
per l'empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i
investigació de l'empresa.
d) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del
personal directiu de l'empresa i, en particular, del personal
responsable de l'execució del contracte.
e) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió
mediambiental que l'empresari podrà aplicar a l'executar el contracte.
f) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i la
importància del seu personal directiu durant els tres últims anys,
acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
g) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es
disposarà per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual
s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.
h) Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el
propòsit de subcontractar.
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12. Criteris a tenir en compte en l’adjudicació del contracte
Puntuació total (màxim 10 punts) = puntuació de la millor oferta econòmica
1. Millor oferta econòmica – 10 punts.
(Criteri de valoració = automàtic)
Atenent a l'article 150 del TRLCSP, per a la valoració de les proposicions i la
determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa, en existir un únic
criteri d'adjudicació aquest serà al qual correspongui pel preu més baix.
La puntuació corresponent per a cada oferta, serà la que resulti de
l'aplicació de la fórmula següent

2  Pm  Tl  Bi  Pm  Bi2
Pi 
Tl 2
On:
Pi = A la puntuació que correspon a la baixa Bi
(% de baixa ofertada en cada plica)
Pm = Puntuació màxima esmentada ( 30 punts)
Tl = Límit de Temeritat.
Bi = Baixa de l’oferta = 100 

Import de la baixa ofertada
Pressupost de la licitació

En l’adjudicació amb un únic criteri de valoració, el límit de temeritat es
calcularà segons la fórmula següent :

Tl = Límit de Temeritat millora econòmica (%)
Bn = Percentatge de millora de cadascuna de les proposicions (%)
n = nº de licitadors
Si l'òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no
pot ésser complerta com a conseqüència de què inclogui valors anormals o
desproporcionats, calculats de conformitat amb la fórmula anterior, es
donarà audiència al licitador que l’hagi presentat per tal que en justifiqui la
valoració i precisi les condicions de la seva oferta, i se sol·licitarà
l'assessorament tècnic del servei corresponent.
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L’òrgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel licitador,
dels informes esmentats i de la proposta de la Mesa de contractació
resoldrà sobre la seva exclusió o no de la licitació.
13.

Comité d’Experts

L'article 150.2 del TRLCSP, estableix que donat que els criteris que
s'avaluen mitjançant judici de valor no superen el 50% no serà necessària
la constitució d'un comitè d'experts.

14. Assegurança de Responsabilitat Civil
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar el contracte d’una assegurança de
Responsabilitat Civil per un import mínim de 1.200.000 euros, fent expressa
constància del servei que prestarà l’empresa adjudicatària, i per tant del seu
risc inherent.

Tremp, Pallars Jussà, 16 de febrer de 2017

German Palacin Fornons
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà
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