ANUNCI DEL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF PEL QUAL ES FA PÚBLICA LA LICITACIÓ D’UN
CONTRACTE DE SERVEIS D’ACOMPANYAMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR DEL GARRAF I DEL
TRANSPORT ADAPTAT (SOCIAL) DEL GARRAF

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ccgarraf
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de
contractació per sol·licitar informació addicional sobre el Plec i la documentació complementària, la qual
s’haurà de facilitar, almenys, sis dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes. La sol·licitud
d’informació addicional caldrà que es presenti a l’òrgan de contractació, com a mínim, dotze (12) dies abans
de la data límit per dita recepció d’ofertes.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: L’objecte de la present contractació és el servei d’acompanyament del transport
escolar obligatori i no obligatori, gestionat pel Consell Comarcal del Garraf que es prestarà tots els dies
lectius del calendari escolar segons l’Ordre anual que publica el Departament d’Educació la Generalitat de
Catalunya, llevat de causa de força major, per tal que l’alumnat sigui transportat als centres educatius.
També contempla el servei d’acompanyament del servei de transport adaptat (social) transport adaptat
destinat al trasllat a serveis socials especialitzats d’atenció diürna a persones amb discapacitat i persones
grans amb dependència que no poden fer ús del transport ordinari i que presenten dificultats de mobilitat
(mobilitat reduïda) i/o necessitat d’acompanyant (barem d’acompanyant).
b) Admissió de pròrroga: Es preveu la possibilitat de pròrroga per dos anys (en el cas del transport escolar,
dos cursos escolars).
c) Divisió en lots i número de lots: No procedeix.
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a) Entitat: Consell Comarcal del Garraf.
b) Domicili: Plaça de Beatriu de Claramunt, 5-8 baixos
c) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú (08800)
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 938100400
f) Adreça electrònica per obtenir informació: serveispersonals@ccgarraf.cat i mitjançant l’eina habilitada al
perfil del contractant
g) Adreça d’Internet del perfil del contractant i accés al Plec la resta de documentació:

Data 9-3-2021

2. Obtenció de la documentació i informació

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) Organisme: Consell Comarcal del Garraf.
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis a les Persones.
c) Principal activitat del poder adjudicador: administració pública.
d) Número d’expedient: 1408-0055/2021

A

1. Entitat adjudicadora

d) Lloc d’execució: comarca del Garraf.

f) Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No.
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B

e) Termini d’execució: 3 anys (3 cursos escolars en el transport escolar).

g) Codi CPV:

a) El pressupost base de licitació del contracte, calculat per a una durada inicial de 3 anys, és de 572.963,95
€, més l’IVA al tipus vigent del 10%, per import de 57.296,39€ és a dir, un pressupost total de licitació de
630.260,34 €, IVA inclòs.
b) El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 LCSP, s’estableix en
1.145.927,90, IVA exclòs, tenint en compte el pressupost base de licitació per a tota la durada del
contracte.

6. Admissió de variants: No

7. Garanties

https://bop.diba.cat
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5. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte

CVE 202110022278

a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: Obert harmonitzat.
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
f) Aplicació de mesures de gestió eficient: No.
g) Ús de mitjans electrònics: Si.

Data 9-3-2021

4. Tramitació i procediment

A

80410000-1 serveis escolars diversos
63712000-3 serveis complementaris del transport per carretera
85300000-2 serveis d’assistència social i serveis connexos

Definitiva: Sí. Import: 5% del preu d’adjudicació (sense IVA).
En aplicació de l’article 107.2 LCSP, es preveu una garantia complementària de fins a un 5% del preu
d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per als casos en que l’oferta de l’adjudicatari resultés
inicialment incursa en presumpció d’anormalitat”. Es preveu que la garantia definitiva sigui del 10% del preu
final ofert per l’adjudicatari (sense IVA) en cas que l’adjudicatària ho hagi resultat, després de justificar la
seva proposta, incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb el contingut dels plecs de clàusules
administratives.

8. Requisits específics del contractista
Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Provisional: No.

B

Solvència econòmica i financera
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Realització de treballs del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del contracte, avalats
per certificats de bona execució en els últims 3 anys.
El volum anual dels serveis realitzats pel licitador o candidat, d’igual o similar naturalesa que
l’objecte del contracte de la unitat de licitació on es presenti, referit a l’any amb major volum d’entre
els tres últims conclosos, haurà de ser, com a mínim, del import equivalent al 70% del valor d’una
anualitat del pressupost de licitació.
S’acreditarà mitjançant la relació dels treballs efectuats per l’interessat durant els darrers tres anys,
sempre que es corresponguin amb la mateixa tipologia o naturalesa que l’objecte del contracte, que
inclogui l’import del servei, el destinatari del servei, les dates de realització i el número d’alumnes.
S’hauran d’aportar els certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic o, en el cas que anés destinat a una entitat del sector privat, es farà
entrega d’un certificat o declaració expedits per l’empresari.
En el cas que es tracti d’una empresa de nova creació i l’operador econòmic no estigui en condicions
de presentar les referències sol·licitades, es podrà acreditar la solvència tècnica a través dels
següents mitjans:

- Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa,
participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.
- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà per l’execució
de les prestacions, a la qual s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent quan li sigui
requerit pels serveis dependents de l’òrgan de contractació.
Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això és, una empresa amb antiguitat inferior a
cinc anys), podrà acreditar la seva solvència tècnica, de conformitat amb allò establert a l’art.90.4
LCSP, mitjançant l'acreditació de la concurrència d’algun dels mitjans contemplats als apartats b) a i)
de l’article 90.1 LCSP. En concret hauran d’acreditar disposar de l’equip tècnic suficient i adequat
d’acord amb les especificacions del present plec i del PPT per a la correcta execució del contracte.
Els mitjans per a la seva acreditació seran els previstos a l’article 90 LCSP.
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Solvència tècnica i/o professional:

Data 9-3-2021

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

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, en el
seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran la seva solvència mitjançant
els llibres d’inventari i comptes anuals degudament legalitzats.

A

Acreditació del volum anual de negocis, referit a l’any de major volum dels tres últims
conclosos, per import equivalent al valor estimat del contracte, d’acord amb l’article
87.1 de la LCSP.

B

-

En qualsevol cas, l’empresa que no pugui acreditar la suficient solvència econòmica i tècnica, no es
considerarà empresa apta per a continuar en el procediment de licitació i serà exclosa.
9. Criteris d’adjudicació:

1. Oferta Econòmica......................................................................... màxim 40 punts
2. Millores: formació.................................... .....................................màxim 10 punts
3. Millores: bossa d’hores d’acompanyament extres ............................màxim 10 punts

1. Oferta econòmica (fins a 40 punts)
Les ofertes dels licitadors seran valorades de manera proporcional d’acord amb la fórmula següent:
PO = P*(A/B)
On:
PO = Puntuació obtinguda per cada licitador
P = Puntuació màxima

https://bop.diba.cat
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RESUM DE PUNTUACIÓ
Criteris de valoració automàtica - màxim 60 punts:

CVE 202110022278

Els criteris de valoració automàtics es valoraran segons la fórmula descrita per a cadascun dels lots.

Data 9-3-2021

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a cadascun d’ells i
que determinaran la selecció de la millor proposició d’acord amb els criteris de qualitat-preu són els
següents, amb un màxim total per a tots ells de 60 punts.

A

Criteris i ponderació:

B = Oferta econòmica proposada per cada licitador

2. Millores: formació (màxim 10 punts)

Es valorarà, amb un màxim de 10 punts la proposta per part dels licitadors de realització d’un màxim de 3
sessions de formació sobre aspectes rellevants en la gestió el monitoratge i acompanyament vinculats al
servei:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A= Oferta econòmica més baixa proposada pels licitadors

B

a) 2 cursos de formació anual a tot el personal vinculats directament amb el servei (resolució de
conflictes,
atenció
d’alumnat
amb
necessitat
educatives
especials,
o
altres).............................................................................................................................7 punts
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b) 1 curs de formació addicional i anual adreçat a tot el personal, sobre aspectes no vinculats
directament
amb
al
servei
(voluntariat,
vetlladors
o
d’altres)...........................................................................................................................3 punts

10. Condicions particulars per l’execució del contracte
Veure clàusula M del quadre de característiques tècniques del PCAP.

11. Subcontractació
Sí, d’acord amb els requisits previstos del PCAP.
12. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 35 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al
perfil del contractant. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
b) Lloc de presentació: electrònicament, mitjançant l’eina sobre digital de l’espai habilitat al perfil del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ccgarraf
c) Documentació que cal presentar: clàusula 11a del PCAP.
d) S’utilitzen les comandes electròniques: Sí.
e) S’accepta la facturació electrònica: Sí.
f) S’utilitza el pagament electrònic: Sí.

https://bop.diba.cat
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Aclariment interpretatiu: En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre els
imports consignats en números i els imports consignats en lletres, s’entendrà que l’import vàlid és, en
qualsevol cas, el consignat en lletres.

CVE 202110022278

Les propostes de millora tenen caràcter voluntari per al licitador i no suposa cap cost addicional per a l’ens
contractant.

Data 9-3-2021

b) Per oferir un total de 20 hores extres d’acompanyant per curs...............5 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) Per oferir un total de 35 hores extres d’acompanyant per curs..............10 punts

A

3. Millores: bossa d’hores d’acompanyament extres (màxim 10 punts)

13. Llengua o llengües en què han de redactar-se les ofertes o les sol·licituds de participació

B

Les oficials a Catalunya.
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14. Obertura de proposicions
a) Entitat: Consell Comarcal del Garraf.

a) Òrgan competent en procediments de recurs: l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
b) Adreça: Barcelona.
c) Termini per presentar recurs: article 27.1 de la LCSP.
Signat digitalment
per Abigail Garrido
Tinta - DNI
52210402B (SIG)
Data: 2021.02.26
12:42:21 +01'00'

Abigail Garrido Tinta
Presidenta

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Vilanova i la Geltrú, a data de la signatura electrònica.

https://bop.diba.cat

16. Recurs
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No hi ha despeses d’anunci.
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15. Despeses d’anunci

Data 9-3-2021

c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: es publicarà al perfil del contractant, apartat avisos.

A

b) Lloc i data: La Mesa de contractació, es reunirà en dia, hora i lloc que es publicarà al perfil del
contractant.
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