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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS
Contractació de serveis per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada
Objecte: Serveis de transport de diferents col·lectius assistents als XVIII Jocs Mediterranis
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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA
I. PART GENERAL
Clàusula 1.- Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és l’execució dels serveis de transport de diferents col·lectius assistents
als XVIII Jocs Mediterranis.
La prestació a efectuar s'ajustarà a les condicions que figuren en aquest Plec de Clàusules Particulars
(“PCP”) i en el Plec de Prescripcions Tècniques (“PPT”).
S’acompanya com a Annex 1 al present PCP quadre resum de les característiques del contracte.
De conformitat amb allò que s’assenyala amb detall al present PCP, podran presentar proposicions:
-

Una única empresa autoritzada pel transport públic de viatgers en autobús amb capacitat per
prestar els serveis objecte del present contracte

-

Una UTE agrupant empreses autoritzades pel transport públic de viatgers en autobús o
agències que tinguin la capacitat de prestar els serveis objecte del present contracte. En cas
d’unió d’empreses de transports, cadascuna d’elles haurà de disposar d’autorització de
transport públic de viatgers en autobús. En cas d’unió d’agències, cadascuna d’elles haurà de
reunir els requisits per a poder exercir com a agència de viatges, i estar inscrita en els registres
corresponents.

-

Una agència que disposi de qualsevol d’aquests serveis ja garantits i a la seva disposició. En
aquest cas haurà de reunir tots els requisits per a poder exercir com a agència de viatges, i
estar inscrita als registres corresponents.

Clàusula 2.- Tramitació mitjançant procediment obert
El contracte s’adjudicarà pel procediment obert, el qual es tramitarà de forma ordinària. En aquest cas
el valor estimat supera els 221.000 €, per la qual cosa el contracte estarà subjecte a regulació
harmonitzada.
Clàusula 3.- Necessitat i idoneïtat del contracte
La formalització d'aquest contracte és necessària pel compliment i realització dels fins fundacionals de
la Fundació Tarragona 2017, el principal dels quals és l'organització dels XVIII Jocs Mediterranis.
Clàusula 4.- Responsable del contracte
Es designa com a responsable del contracte, en compliment del que preveu l'article 52 del TRLCSP, al
Director d’Operacions i Serveis II de la Fundació Tarragona 2017 o persona en qui aquest delegui.
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Clàusula 5.- Qualificació i règim jurídic
El contracte a què es refereix aquest PCP té naturalesa privada i es qualifica de contracte de serveis
en base al que estableix l'article 10 del TRLCSP.
La preparació i adjudicació del present contracte es regirà per la següent normativa:
- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE (“Directiva 2014/24/UE”).
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, del Govern
de la Generalitat de Catalunya.
- El Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011
de 14 de novembre (“TRLCSP”) i les seves disposicions de desenvolupament, en tot allò en que la
referida normativa no s’oposi o contradigui a la Directiva 2014/24/UE. Així mateix, la interpretació i
aplicació del TRLCSP i les seves normes de desenvolupament haurà de realitzar-se conforme amb
allò que estableix la Directiva 2014/24/UE.
- Supletòriament, seran d’aplicació les normes de dret privat.
Pel que fa els seus efectes i extinció, aquest contracte queda subjecte al dret privat, es regeix per
aquest PCP, el PPT i el mateix contracte i tota la documentació contractual que s'acompanya. En tot el
que no està previst, el contracte es regirà per la legislació civil i mercantil aplicable. No obstant, resulten
d’aplicació al present contracte les normes relatives a les modificacions contractuals previstes a l’article
72 de la Directiva 2014/24/UE i al títol V del Llibre I del TRLCSP, normes que hauran d’aplicar-se
d’acord amb els criteris interpretatius establerts pels òrgans consultius en matèria de contractació
pública.
El present PCP, els seus annexos i el PPT tenen caràcter contractual. El contracte s'ajustarà al
contingut del present PCP, les clàusules del qual es consideraran part integrant del respectiu contracte.
La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació s'han de fer tenint en compte
en primer lloc el PCP i el PPT, que han de prevaldre -a l’efecte esmentat- sobre qualsevol altra norma
interpretativa civil o mercantil.
La presentació de proposicions implica l'acceptació incondicionada per part dels licitadors del contingut
del present PCP i de la totalitat de la documentació contractual que configura la present licitació, sense
cap excepció o reserva. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i de la resta
de documents contractuals que puguin tenir aplicació en l'execució de prestacions, no eximirà
l'adjudicatari de l'obligació de complir el seu contingut.
Clàusula 6.- Determinació de la categoria del contracte
S'estableix seguint els criteris de qualificació dels contractes de serveis fixats a l'article 2.1.9) de la
Directiva 2014/24/UE i a l’annex II del TRLCSP, amb expressió de la codificació corresponent a la
classificació NACE i a la nomenclatura de Vocabulari Comú de contractes públics (CPV) de la Comissió
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Europea:
Número de categoria de l’Annex II del TRLCSP: 2
Codi CPV:
60130000-8 Serveis especials de transport de passatgers per carretera

Clàusula 7.- Valor estimat del contracte, pressupost del contracte i lots
El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d'adjudicació, la publicitat i la
competència de l'òrgan de contractació és de 530.909,09 € IVA exclòs. Aquest valor estimat del
contracte s'ha calculat d'acord amb l'article 4 de la Directiva 2014/24/UE i amb l’article 88 del TRLCSP.
El Pressupost de licitació màxim previst pels serveis objecte del present contracte és de 530.909,09 €,
IVA exclòs.
Els licitadors podran millorar a la baixa el pressupost de licitació màxim mitjançant el model d'oferta
econòmica que figura a l'Annex 2 d'aquest PCP.
Quedaran excloses les ofertes que presentin imports superiors al pressupost de licitació màxim
que s'expressa en aquest PCP.
El preu del contracte inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents
contractuals i la legislació vigent corren per compte de l'adjudicatari, així com els tributs de qualsevol
tipus i qualsevol altra despesa necessària per a prestar el servei (transport, permisos i llicències,
materials, etc.).
El preu del contracte s’haurà de mantenir durant tota la vigència del contracte.
En el cas del present contracte, no s’estableixen LOTS, en atenció a la justificació continguda a
l’informe relatiu a aquest extrem que, d’acord amb l’art. 5.1 del DL 3/2016, obra a l’expedient.
Clàusula 8.- Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus del present contracte.
Clàusula 9.- Admissió de variants
No s’admeten variants.
Clàusula 10.- Durada del contracte
La durada del contracte s’estendrà des de la seva formalització fins al 31 de juliol de 2018.
Clàusula 11.- Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació és el Patronat de la Fundació Tarragona 2017, qui, per acord de 20 de gener
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de 2017, va acordar concedir poders al President del Patronat i al Director Executiu de la Fundació per
a actuar com a òrgan de contractació en tots els contractes d’un import superior a 10.000 € (IVA exclòs).
Clàusula 12.- Anuncis oficials i perfil de contractant.
En compliment del que estableix l’article 53 del TRLCSP i amb la finalitat d'assegurar la transparència,
publicitat i concurrència, la Fundació Tarragona 2017 difondrà a través dels anuncis oficials exigits
legalment i través d'Internet (concretament, a través del perfil del contractant de la Fundació Tarragona
2017, ubicat a l’adreça web http://perfil.tarragona2018.cat/) la informació relativa a aquest contracte.
Els plecs de la contractació (segons la definició que dels mateixos s’efectua a l’apartat 13 de l’article 1
de la Directiva 2014/24/UE) estaran disponibles electrònicament pels licitadors al perfil del contractant
de la Fundació Tarragona 2017.
Formulació d'aclariments
Els licitadors tenen a la seva disposició la bústia tarragona2018@tarragona2018.cat , on poden
formular les consultes i els dubtes que puguin sorgir durant l'elaboració de la seva proposta. Per a
facilitar la identificació del procediment objecte de la consulta, en l'assumpte del correu electrònic ha
de constar el número de l'expedient de referència i el nom de l’expedient: “Expedient 7/2018 Serveis
de transport de diferents col·lectius assistents als XVIII Jocs Mediterranis”.
La Fundació recollirà tots els dubtes i consultes formulades en la bústia referida segons el procediment
descrit en el paràgraf anterior i publicarà, en el Perfil del Contractant de l'entitat, la informació addicional
i els aclariments sol·licitats per les empreses licitadores.
Els licitadors tindran de termini per enviar a la Fundació les consultes i dubtes comentats com a màxim
sis dies abans de la finalització del termini de presentació d'ofertes. Posteriorment la Fundació no
atendrà consultes addicionals. Sempre que les consultes i dubtes hagin estat plantejats en termini, la
Fundació donarà resposta a les mateixes no més tard de quatre dies abans de la data límit fixada per
a la recepció de les ofertes.
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II. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 13.- Capacitat i solvència
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i acreditin la seva
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, d'acord amb el previst en aquest PCP. Els
requisits concrets per a aquest cas s’estableixen a la clàusula 14 del present PCP. Les empreses
estrangeres no comunitàries han de complir, a més, els requisits establerts en els articles 55 i 72 del
TRLCSP.
En compliment de l'article 54.2 del TRLCSP els empresaris hauran de comptar amb l'habilitació
empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per realitzar l'activitat o prestació que
constitueix l'objecte del contracte.
En compliment de l'article 57 del TRLCSP les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de
contractes que comportin prestacions que els hi siguin pròpies per estar compreses dins del fins,
objecte o àmbit d'activitat dels seus estatuts o regles fundacionals.
D’acord amb l’article 63 de la Directiva 2014/24/UE i del TRLCSP, per a acreditar la solvència
necessària per a celebrar un contracte determinat, l’empresari podrà basar-se en la solvència i mitjans
d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb aquestes,
sempre que demostri que, per a l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests mitjans.
En tant que el present procediment es troba subjecte a regulació harmonitzada, la Fundació Tarragona
2017 admetrà com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat i solvència, en el
moment de presentació d’ofertes, el formulari normalitzat de Document Únic Europeu de Contractació
(“DEUC”), que es pot complementar en el següent link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=es. No obstant allò anterior, la Fundació Tarragona 2017, d’acord amb allò
previst a l’article 59.4 de la Directiva 2014/24/UE, podrà demanar als licitadors que presentin la totalitat
o part dels documents justificatius en qualsevol moment del procediment quan resulti necessari per a
garantir el bon desenvolupament del mateix.
D’acord amb l’article 60.3 de la Directiva 2014/24/UE quan, per una raó vàlida, el licitador no estigui en
condicions de presentar les referències sol·licitades en el present PCP per a l’acreditació de la
solvència econòmica i financera, se li autoritzarà a acreditar la seva solvència econòmica i financera
per mitjà de qualsevol altre document que la Fundació Tarragona 2017 consideri apropiat.
UNIONS D'EMPRESARIS. Podran presentar proposicions les unions d'empresaris que es constitueixin
temporalment a l'efecte, segons preveu l'art. 59 TRLCSP. Cadascun dels empresaris que componen
l'agrupació haurà d'acreditar la seva capacitat d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o
professional, amb la presentació de la documentació a què fan referència les clàusules següents,
acumulant-se a efectes de la determinació de la solvència de la unió temporal les característiques
acreditades per a cadascun dels integrants de la mateixa.
Per a que en la fase de presentació de proposicions sigui eficaç la unió temporal enfront de la Fundació
Tarragona 2017, serà necessari que els empresaris que estiguin interessats en concórrer integrats en
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ella indiquin, en document privat, els noms i circumstàncies dels que la constitueixin, la participació de
cadascun d'ells i que assumeixen el compromís de constituir-se en Unió Temporal d'Empreses en cas
de resultar adjudicataris del contracte. Aquest document haurà d'estar signat pels representants de
totes les empreses components de la Unió. No és necessària la formalització en escriptura pública de
la Unió fins que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu favor.
Clàusula 14.- Requisits de solvència econòmica i financera i requisits de solvència tècnica o
professional
Les condicions mínimes de solvència que ha de reunir l'empresari per a celebrar el contracte i la forma
d'acreditar-la són les següents:
14.1) Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera haurà d’acreditar-se a través del mitjà següent:
a) Mitjà: Volum anual de negocis del licitador en l’àmbit a què es refereix el contracte.
Mínim: El volum de l’any de major volum de negoci dels darrers tres anys conclosos haurà de
ser, com a mínim, de 1.061.818,18 €.
Mitjà d'acreditació: En el cas de licitadors espanyols, s'acreditarà per mitjà dels comptes anuals
del licitador aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el
registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu volum anual
de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
En el cas d’empresaris estrangers, s’acreditarà per mitjà d’estats financers o d’extractes d’estats
financers, en el supòsit de que la publicació dels mateixos sigui obligatòria a la legislació del
país en el que l’operador econòmic estigui establert.
14.2) Solvència tècnica
Els licitadors hauran de complir el requisit següent:
a) Experiència en la prestació de serveis similars als que constitueixen l'objecte del present
contracte en el curs dels últims cinc (5) anys.
Mínim requerit: En el curs dels últims cinc (5) anys, el licitador haurà d’haver prestat els serveis
de transport de viatgers en autobús, com a mínim, en tres (3) esdeveniments esportius o
congressos, a cadascun dels quals s’hagi requerit, almenys, el transport de 1.500 persones.
Mitjà d'acreditació: Relació dels treballs efectuats per l'interessat en el curs dels últims cinc (5)
anys, que inclogui import, dates i el destinatari (públic o privat) dels mateixos. Quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic, els serveis o treballs efectuats s'acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent. Si s'escau, aquests certificats han
de ser comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. Quan el
destinatari sigui un subjecte privat, els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant un
certificat o bé declaració de l'empresari privat.
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Clàusula 15.- Lloc i termini de presentació d’ofertes
Les ofertes que presentin els licitadors interessats han d’englobar tota la prestació objecte d'aquesta
contractació.
Les proposicions, juntament amb la documentació, es poden presentar a les dependències de la
Fundació Tarragona 2017 fins al dia i l'hora que s'indiqui a l'anunci de licitació, anunci que es publicarà
als diaris oficials que correspongui i al perfil de contractant, o enviar per correu dins el termini
d'admissió.
En el cas que les ofertes es trametin per correu dins el termini atorgat a aquest efecte, les empreses
han de justificar que la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'Oficina de Correus són, com a màxim,
les assenyalades en l'anunci i anunciar-les a la Fundació Tarragona 2017 mitjançant telegrama, telefax
o correu electrònic, que l'entitat ha de rebre, com a molt tard, el mateix dia de la finalització del termini
de presentació de les ofertes. La comunicació a la Fundació Tarragona 2017 per correu electrònic
només és vàlida si hi ha constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut
íntegre de les comunicacions i si s'identifiquen fidedignament el remitent i el destinatari. Sense la
concurrència d’aquests dos requisits no serà admesa la proposició si es rep amb posterioritat a la
finalització del termini. Sigui com sigui, si després de deu dies naturals des de la finalització del termini
de presentació de les ofertes no s'ha rebut a la seu de la Fundació Tarragona 2017 la proposició
enviada per correu, aquesta proposició no serà admesa en cap cas.
Les ofertes presentades fora del termini establert no seran admeses sota cap concepte ni en
cap circumstància.
No es pot presentar més d'una proposició, ni tampoc subscriure proposicions en participació conjunta
amb altres empreses si ja s'ha fet individualment ni figurar en més d'una d'aquestes agrupacions. La
infracció de la prohibició a què es fa referència en aquest paràgraf dóna lloc a la inadmissió de totes
les proposicions presentades.
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada. La retirada injustificada d'una proposició, donarà
lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 60.2 del TRLCSP.
Les proposicions han de ser secretes. Els licitadors han de garantir aquest caràcter respectant
estrictament la forma de presentació d'ofertes que s'especifica en la clàusula 16 d'aquest PCP.
La presentació d'una oferta implica, d'una banda, que el licitador accepta incondicionalment el contingut
d'aquest PCP i del PPT i, de l'altra, el reconeixement que reuneix tots i cadascun dels requisits
necessaris per a contractar amb la Fundació Tarragona 2017 i en aquest procediment.
La documentació que configuri l'oferta, un cop lliurada, només es pot retirar per motius justificats. La
retirada injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 60.2
del TRLCSP.
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Clàusula 16.- Forma en que han de presentar-se les proposicions
Les ofertes a presentar en aquest procediment s'han de presentar a través de tres (3) sobres, designats
respectivament amb els noms de “Sobre A”, “Sobre B” i “Sobre C”.
Seguir les instruccions sobre com s'ha de preparar l'oferta i quina informació s'ha de subministrar en
cada sobre és essencial. Tal com s'indica a continuació, la infracció d'aquestes instruccions pot conduir
a l'exclusió del licitador.
Els tres (3) sobres que es presentin a la licitació hauran d'estar tancats, a fi i efecte de complir
amb el caràcter secret de les proposicions dels licitadors, i han de complir les formalitats pel
que fa a la seva identificació externa i al seu contingut que s'indiquen tot seguit:
Sobre A. Documentació formal
1) Identificació externa del Sobre A
Sobre A
Documentació formal
CONTRACTE DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE DIFERENTS
COL·LECTIUS ASSISTENTS ALS XVIII JOCS MEDITERRANIS

S'haurà d'indicar en l'exterior del sobre: Nom de l'empresa que es
presenta al procediment, número de telèfon, adreça de correu electrònic
de la persona de contacte, així com el nom i cognoms, la data i la
signatura del licitador o de la persona que el representi.
2) Contingut del Sobre A
En aquest sobre s’inclourà la següent documentació:
a)

Relació de tots els documents inclosos en el sobre, ordenats numèricament.

b)

Documentació acreditativa del compliment de les condicions de capacitat i solvència exigides en
el present PCP, o bé el formulari normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació
(“DEUC”), que es pot complementar en el següent link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=es
En efecte, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la Directiva 2014/24/UE i a l’article 5 del DL
3/2016, els licitadors tindran el dret de presentar com a prova preliminar del compliment de les
condicions de capacitat i solvència exigides en el present PCP, en el moment de presentació
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d’ofertes, el formulari normalitzat de DEUC.
En el següent link:
(http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva
/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEU
C%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf) es troben orientacions
dirigides a facilitar la complimentació del DEUC per part dels licitadors.
Si el licitador recorre a les capacitats d’altres entitats d’acord amb allò establert a l’article 63 del
TRLCSP, el DEUC contindrà així mateix la informació corresponent a les esmentades entitats.
Tot i la possibilitat de presentar el DEUC, la Fundació Tarragona 2017, d’acord amb allò previst
a l’article 59.4 de la Directiva 2014/24/UE, podrà demanar als licitadors que presentin la totalitat
o part dels documents justificatius en qualsevol moment del procediment quan resulti necessari
per a garantir el bon desenvolupament del mateix.
c)

Un document en el qual s'indiqui el nom de la persona de contacte a efectes del procediment de
licitació, un domicili a efectes de notificacions (adreça postal o bé adreça de correu electrònic) i
un número de telèfon de contacte.

d)

En el cas de voluntat de concurrència conjunta en unió d’empresaris, s’haurà de presentar,
addicionalment, el document privat a què es fa referència a la clàusula 13 del present PCP.

Sobre B. Documentació tècnica a aportar pels licitadors relativa als criteris d’adjudicació no
avaluables automàticament.
1) Identificació externa del Sobre B
Sobre B
Part de l’oferta avaluable mitjançant judicis de valor
CONTRACTE DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE DIFERENTS
COL·LECTIUS ASSISTENTS ALS XVIII JOCS MEDITERRANIS
S'haurà d'indicar en l'exterior del sobre: Nom de l'empresa que es
presenta al procediment, número de telèfon, adreça de correu electrònic
de la persona de contacte, així com el nom i cognoms, la data i la
signatura del licitador o de la persona que el representi.
2) Contingut del Sobre B
1)

Relació de tots els documents inclosos en el sobre, ordenats numèricament.

2)

Pla Director del servei de transport de diferents col·lectius assistents als XVIII Jocs
Mediterranis
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Haurà de tenir el següent contingut mínim:
-

3)

Presentació d’un breu descriptiu de la proposta tècnica
Metodologia de treball
Cronograma
Identificació dels recursos materials destinats a l’execució del servei
Organigrama de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.

Descriptiu d’adaptació a les circumstàncies descrites a l’apartat 4 del PPT
Els licitadors hauran de presentar un document en el que descriguin el seu mètode
d’adaptació a les circumstàncies descrites a l’apartat 4 del PPT, circumstàncies que es
reprodueixen seguidament:
-

4)

Variació de la participació d’esportistes
Variació de les inscripcions per prova
Ampliació / reducció de les proves esportives tingudes en compte
Variacions en el calendari esportiu que s’acompanya com a Annex I.
Variacions en el nombre d’assistents dels altres col·lectius assistents.

Descripció de les eines tecnològiques
Els licitadors hauran de presentar document descriptiu de les eines tecnològiques que
utilitzaran per a la prestació del servei (veure apartats 3 i 5 del PPT).

El Sobre B ha de contenir, així mateix, una còpia en format digital de la mateixa documentació
presentada en paper en el Sobre B.
Confidencialitat
Així mateix i d’acord amb el previst a l’art. 140 del TRLCSP i a l’article 21 de la Directiva 2014/24/UE,
aquest sobre contindrà una declaració de les empreses licitadores indicant, si és el cas, quins
documents tècnics i dades presentades, són, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials.
Aquesta circumstància s’haurà de reflectir clarament (sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra
forma) en el propi document assenyalat. Els documents i dades presentades per les empreses
licitadores poden ser considerats de caràcter confidencial quan la seva difusió a tercers pugui ser
contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la lleial competència entre les empreses
del sector o bé estiguin compreses en les prohibicions establertes en la Llei de Protecció de dades de
caràcter personal.
Sobre C. Proposició econòmica i documentació tècnica a aportar pels licitadors relativa als
criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica (criteris objectius):
1) Identificació externa del Sobre C
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Sobre C
Proposició econòmica i documentació a aportar pels licitadors
relativa als criteris d'adjudicació quantificables de forma
automàtica
CONTRACTE DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE DIFERENTS
COL·LECTIUS ASSISTENTS ALS XVIII JOCS MEDITERRANIS
S'haurà d'indicar en l'exterior del sobre: Nom de l'empresa que es
presenta al procediment, número de telèfon, adreça de correu electrònic
de la persona de contacte, així com el nom i cognoms, la data i la
signatura del licitador o de la persona que el representi.
2) Contingut del Sobre C
-

Oferta econòmica per a la prestació dels serveis
El referit document s'haurà de presentar seguint el model que consta com a Annex 2 del
present PCP.
El preu de l'oferta econòmica inclou tot tipus de despeses, arbitris o taxes necessàries que
s'originin per motiu del contracte o de la seva execució correcta.
L'oferta econòmica s'ha de presentar en suport paper i haurà d'estar signada pel licitador.

-

El Sobre C ha de contenir, així mateix, una còpia en format digital de la mateixa
documentació presentada en paper en el Sobre C.

S'assenyala expressament que lliurar sobres oberts, incloure en el sobre A documentació
o informació que segons aquest PCP s'ha d'incloure en el sobre B o C, incloure en el sobre
B documentació o informació que segons aquest PCP s'ha d'incloure en el sobre C, o
presentar un nombre diferent de sobres del què es demana, comporta una infracció del
caràcter secret de les proposicions dels licitadors. Aquesta infracció implica l’EXCLUSIÓ
AUTOMÀTICA DEL LICITADOR d’aquest procediment de licitació.
Clàusula 17.- Examen de les proposicions
Finalitzat el termini de presentació de pliques, la Mesa de Contractació procedirà a l’obertura dels
sobres que contenen la documentació formal (sobre A) i qualificarà els documents presentats. Si
s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació, es comunicarà per correu
electrònic als interessats i es concedirà termini no superior a tres dies per esmenar-les. S’aixecarà acta
del resultat de la Mesa.
Als efectes establerts als arts. 54 a 64 i 82 del TRLCSP, l’òrgan i la mesa de contractació podran
demanar als licitadors aclariments sobre els documents presentats o requerir-los perquè en el termini
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màxim de cinc dies n’aportin altres, complementaris. Aquests documents no es podran presentar
després de declarades admeses les ofertes, conforme disposa l’art. 83.6 del RGLCAP.
La mesa de contractació estarà formada per:
President:

El Director Executiu de l’oficina Tarragona 2018, o persona en qui delegui.

Vocals:

- El Secretari de la Fundació Tarragona 2017 o persona en qui delegui
- La Directora de l’Àrea d’Administració, Finances i Serveis Jurídics de la Fundació
Tarragona 2017 o persona en qui delegui
- El Director d’Operacions i Serveis II o persona en qui delegui
- El Responsable de Transports de la Fundació Tarragona 2017 o persona en qui delegui

Secretari de la mesa: Persona adscrita a l'àrea de contractació de serveis i subministraments, o
persona designada pel Director Executiu d'entre els treballadors de la Fundació.
L’acte d’obertura de les proposicions del sobre B (criteris no avaluables automàticament) serà públic i
es durà a terme a les dependències de la Fundació Tarragona 2017. Per a avaluar el seu contingut, la
Mesa de Contractació podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri precisos, en cas que ho
entengui necessari.
La puntuació assignada als criteris no automàtics es donarà a conèixer en l'acte d'obertura del sobre
C. L’acte d’obertura de les proposicions del sobre C (la proposta econòmica) es farà en últim lloc.
Aquest acte, que serà públic, es durà a terme a les dependències de la Fundació Tarragona 2017, un
cop avaluats els criteris no automàtics. La Mesa procedirà a l’obertura i valoració del sobre C i procedirà
a la valoració total de les ofertes presentades i elevarà proposta a l’òrgan de contractació a favor del
licitador que hagi presentat la proposició que contingui l'oferta més avantatjosa. En aquells casos en
que no resulti admissible cap de les ofertes la Mesa proposarà que es declari deserta la licitació.
La proposta d’adjudicació no crea cap dret en favor de l’empresari proposat mentre no existeixi acord
o resolució de l’òrgan de contractació.
Per determinar si les posicions presentades contenen valors anormals o desproporcionats, s’aplicarà
la fórmula prevista a l’art. 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, aprovat per
RD1098/2001.
Les dates de les Meses públiques, i qualsevol variació de les mateixes, es publicarà en el Perfil de
Contractant de la Fundació Tarragona 2107.
L'adjudicació es produirà en el termini màxim de 2 mesos, comptats des de l'acte públic d'obertura de
proposicions econòmiques. Aquests terminis s'ampliaran en 15 dies hàbils si concorren a la licitació
ofertes desproporcionades o anormalment baixes.
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir o les
desestimades una vegada obertes, seran arxivades a l’expedient. Adjudicat el contracte i transcorregut
el termini per a la interposició de recursos sense que s’hagin interposat, la documentació que
acompanya a les proposicions quedarà a disposició dels interessats. Si els licitadors no exerceixen
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aquest dret, la Fundació Tarragona 2107 quedarà autoritzada per a procedir a la destrucció total de la
documentació, transcorregut un any des de l’adjudicació.
Clàusula 18.- Criteris d’adjudicació
La Mesa de Contractació utilitzarà els següents criteris per avaluar les ofertes presentades:
a) Criteris d’avaluació no automàtics (Sobre B) .................. fins un màxim de 50 punts
-

Pla Director dels serveis de transport de diferents .col·lectius assistents als XVIII
Jocs Mediterranis..................................................................fins a 20 punts
Es valorarà l’estructuració, coherència i grau de detall del Pla Director. També es
valorarà que la concreció dels recursos assignats permeti que l’operativa del servei
proposada pel licitador respongui satisfactòriament a les necessitats definides al PPT;
amb caràcter exemplificatiu, però no limitatiu, es tindrà en compte el nombre
d’autobusos designats diàriament, el nombre de conductors, els horaris i distribució de
torns dels conductors i l’optimització quilomètrica que realitzi el licitador de les línies
definides al PPT.
La puntuació màxima l’obtindrà aquella oferta que millor s’adeqüi als criteris de valoració
exposats. Les restants ofertes tindran una puntuació menor i proporcional a la màxima
indicada, expressada en nombres sencers sense decimals.

-

Descriptiu d’adaptació a les circumstàncies descrites a l’apartat 4 del
PPT...............................................................................................fins a 15 punts
Es valorarà la capacitat d’adaptació de l’adjudicatari a les circumstàncies assenyalades
a l’apartat 4 del PPT, la concreció dels recursos destinats en cas que concorrin les
referides circumstàncies (nombre d’autobusos i de recursos humans dedicats) i el temps
de reacció davant les circumstàncies descrites.
La puntuació màxima l’obtindrà aquella oferta que millor s’adeqüi als criteris de valoració
exposats. Les restants ofertes tindran una puntuació menor i proporcional a la màxima
indicada, expressada en nombres sencers sense decimals.

-

Descripció de les eines tecnològiques....................................... fins a 15 punts
Es valorarà que les eines tecnològiques requerides al PPT ofereixin una solució
adequada a les necessitats de l’execució del servei objecte del contracte, així com que
permetin la màxima eficàcia en la gestió del servei (veure apartats 3 i 5 del PPT, on es
fa referència a les eines tecnològiques necessàries).
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La puntuació màxima l’obtindrà aquella oferta que millor s’adeqüi als criteris de valoració
exposats. Les restants ofertes tindran una puntuació menor i proporcional a la màxima
indicada, expressada en nombres sencers sense decimals.

b) Criteris d’avaluació automàtics (Sobre C) ....................... fins un màxim de 50 punts
-

Oferta econòmica .......................................................................... fins a 50 punts

Es valorarà el preu ofert. A l'oferta més econòmica se li atorgaran 50 punts. La resta
puntuarà de manera proporcional mitjançant la fórmula:
P=Oe x 50
Ov
on:
P: Puntuació de l’oferta
Oe: Oferta més econòmica
Ov: Oferta que es valora
Clàusula 19.- Garantia definitiva
El licitador millor classificat haurà d’acreditar en el termini assenyalat en l’art. 151.2 del TRLCSP (10
dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en que hagués rebut el requeriment), la constitució
d’una garantia corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. De no donar compliment a
aquest requisit per causes a ell imputables, la Fundació Tarragona 2017 no efectuarà l’adjudicació al
seu favor, sent d’aplicació allò disposat a l’últim paràgraf de l’article 151.2 del TRLCSP.
La garantia definitiva podrà constituir-se en qualsevol de les formes establertes a l'article 96 del
TRLCSP, amb els requisits de l'art. 55 i següents del RGLCAP o mitjançant garantia global amb els
requisits de l'article 98 del TRLCSP. Si no es compleix aquest requisit per causes imputables al
contractista, es declararà resolt el contracte.
Per ingressar la garantia els licitadors es poden posar en contacte amb la Fundació Tarragona 2107.
D'acord amb l'art. 96.2 del TRLCSP, la garantia definitiva es podrà constituir mitjançant retenció en el
preu. Si l'adjudicatari opta per aquesta opció haurà de manifestar-ho expressament, en el moment de
respondre al requeriment previ a l’adjudicació contemplat a la clàusula 20 del present PCP. La retenció
s’efectuarà sobre les factures aprovades, fins assolir l'import total de la garantia definitiva a constituir.
La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l'art. 100 del TRLCSP.
La devolució i cancel·lació de la garantia definitiva s’efectuarà d’acord amb el que disposen els articles
102 del TRLCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP.
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Clàusula 20.- Classificació i requeriment de documentació
L'òrgan de contractació classificarà els candidats admesos en forma decreixent i requerirà a l’empresa
que hagi estat classificada en primer lloc per tal que en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la
recepció de la notificació presenti la següent documentació:
1.

Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques:
aquesta s’acreditarà mitjançant escriptura de constitució i de modificació, en el seu cas, inscrites
en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil
aplicable. Si no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional, a on constin les normes reguladores de la
seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent Registre Oficial.
En el supòsit de concórrer un empresari individual acompanyarà el Document Nacional d’Identitat
i, en el seu cas, l’escriptura d’apoderament legalitzada, o fotocòpia autenticada.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles dels Estats membres de la Comunitat Europea
o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu es farà mitjançant l’acreditació en els
Registres o presentació de les certificacions que s’indiquen a l’annex I del RGLCAP, en funció dels
diferents contractes.
La capacitat d’obrar de les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió
Europea, es justificarà seguint el tenor literal previst a l'article 55 del TRLCSP.

2.

Poder validat a favor de les persones que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre.

3.

Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el Registre mercantil. Si
es tracta d’un poder per algun acte concret no és necessària la inscripció en el Registre Mercantil,
d’acord amb l’art. 94.1.5 del Reglament del Registre Mercantil. La validació de poders es farà fins
a tres dies abans d’aquell en què finalitzi el termini per presentar la documentació requerida.

4.

Documentació acreditativa de la solvència, econòmica, financera i tècnica o professional,
mitjançant els requisits que s’assenyalen a la clàusula 14 del present PCP.

5.

Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre’s a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa
o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador.

6.

Declaració o declaracions d'alta de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) en el supòsit en
què la societat no estigui exempta de tributar. Si la societat està inclosa en la matrícula del tribut,
el justificant d'haver pagat el darrer dels exercicis, del qual hagi vençut el període de cobrament
en voluntària. Així mateix, una declaració responsable de no haver presentat la baixa del IAE.

7.

Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
en la forma prevista als arts. 13,14,15 i 16 del RGLCAP.

8.

Justificant d'haver constituït la garantia definitiva o declaració relativa a la seva constitució
mitjançant la modalitat de retenció en el preu.
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9.

Documentació acreditativa de la modalitat del sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals,
en el seu cas.

10. Justificant d’haver abonat l'import dels anuncis de licitació, en el seu cas.
11. Una relació numerada de tots els documents inclosos en aquest sobre.
Els documents hauran de ser originals o còpies d’aquestes que tinguin caràcter d’autèntiques, de
conformitat amb la legislació vigent. En cas d'empreses estrangeres, es presentarà la documentació
traduïda de forma oficial al català o al castellà.
Inscripció en el registres electrònics de licitadors
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE), o en el
Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat, acreditarà, excepte que es provi el
contrari: les condicions d'aptitud de l'empresari en relació a la seva personalitat jurídica i capacitat
d'obrar i la representació; habilitació professional o empresarial; solvència econòmica i financera i
classificació; l'alta en l'impost d'activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la
declaració d'exempció, i la declaració de no estar sotmesa a prohibició de contractar.
Les empreses inscrites en aquests registres no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren.
Serà suficient que el licitador indiqui el número d’inscripció en el Registre o acompanyi una fotocòpia
simple del document acreditatiu d’inscripció, juntament amb una declaració responsable de la vigència
de les dades que inclou.
La Fundació Tarragona 2017 sol·licitarà a la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Tarragona la
documentació acreditativa conforme l’adjudicatari es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb l’Ajuntament.
Si en el termini assenyalat no es rep la documentació identificada en aquesta clàusula, o no s’acredita
que el proposat adjudicatari està al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social
i amb l’Ajuntament, l’òrgan de contractació requerirà la mateixa documentació al licitador següent, per
l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.
No es podrà declarar deserta una licitació si hi ha alguna oferta o proposició que sigui admissible
d'acord amb els criteris que figuren al PCP.
Clàusula 21- Adjudicació
L’adjudicació s’efectuarà dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació prevista en
la clàusula anterior.
L’acord d’adjudicació es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament es publicarà al perfil de
contractant i contindrà la informació que s’indica en l’art. 151.4 del TRLCSP.
En la notificació s’indicarà el termini que haurà de procedir-se a la formalització conforme a l’art. 156.3
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del TRLCSP.
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de la seva recepció pel
destinatari. En particular, podrà efectuar-se per notificació electrònica a l'adreça de correu que els
licitadors o candidats haguessin designat al presentar les seves proposicions.
En cas que resulti preceptiu, s'haurà d'aportar davant de la Fundació Tarragona 2107, l'acreditació de
la modalitat organitzativa preventiva.
Clàusula 22.- Perfecció i Formalització del contracte
El contracte haurà de formalitzar-se en document privat que s’ajusti amb exactitud a les condicions de
la licitació, constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Si el
contractista sol·licita que el contracte s’elevi a escriptura pública seran de càrrec seu les despeses
corresponents.
La formalització del contracte no podrà efectuar-se abans de que transcorrin quinze dies hàbils des
que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats.
En el cas que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empresaris haurà de presentar davant l’òrgan de
contractació, en el termini de 15 dies previs a la formalització del contracte, l’escriptura pública de
formalització de la unió temporal.
En el cas que no es pugui formalitzar el contracte en el termini assenyalat per causes imputables al
contractista, aquest perdrà la garantia definitiva i haurà d’indemnitzar a la Fundació Tarragona 2107
pels danys i perjudicis ocasionats.
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la prèvia formalització.
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III. EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 23.- Condicions generals d’execució del contracte
Risc i Ventura
L'execució del contracte s'efectuarà a risc i ventura del contractista.
Execució dels treballs
El contracte s’executarà amb estricta subjecció al contingut d’aquest PCP i del PPT, a l’oferta
presentada per l’adjudicatari i conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica d’aquests,
donés a l’adjudicatari el Responsable del contracte per part de la Fundació Tarragona 2017, o la
persona en qui aquest delegui. El contracte haurà d’executar-se en els terminis establerts en el PPT i
en el PCP.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions
i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a la Fundació Tarragona 2107
o per a tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució
del contracte.
Clàusula 24.- Obligacions contractuals essencials
Són obligacions contractuals essencials, l’incompliment de les quals facultarà a la Fundació Tarragona
2017 per a, indistintament, resoldre el contracte o imposar les penalitats que s’indiquen a la clàusula
29 del present PCP, les següents:
-

Les condicions d’execució previstes a la clàusula 26 del present PCP.

-

La subscripció de la pòlissa de responsabilitat civil a què es fa referència a la clàusula
27 del present PCP.

-

Els deures de reserva i sigil establerts a la clàusula 33 del present PCP.

-

Qualsevol altre obligació que s’identifiqui com a obligació contractual essencial en el
present PCP.

Clàusula 25.- Obligacions laborals, socials, econòmiques i de compliment de la normativa vigent
del contractista
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el contractista
quedarà obligat al compliment de les següents obligacions:
▪

El personal contractat per a la prestació del servei dependrà exclusivament de l’adjudicatari.
Per tant, l’adjudicatari tindrà tots els drets i deures inherents al seu caràcter d’ocupador i haurà
de complir les disposicions vigents en tot moment en matèria de legislació laboral, seguretat
social, prevenció de riscos laborals i legislació mediambiental, en la mesura que siguin
aplicables, referides al propi personal i, en el seu cas, al personal subcontractat. L’incompliment
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d'aquestes no implicarà cap responsabilitat per a la Fundació Tarragona 2107.
▪

L’adjudicatari haurà d’aplicar, en executar el contracte, mesures destinades a promoure la
igualtat entre homes i dones en el mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.

▪

En l’elaboració i presentació de l’oferta del contracte, l’adjudicatari ha d’incorporar la
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i de
la imatge.

▪

L’adjudicatari estarà obligat a pagar les despeses i impostos derivats dels anuncis oficials (fins
a un màxim de 1.500 €) i, si escau, de la formalització del contracte, i les taxes per la prestació
dels treballs facultatius de qualsevol índole que resultin d'aplicació segons les disposicions
vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.

▪

En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà a la Fundació Tarragona 2107 per les quantitats
que es veiés obligat a pagar per incompliment de les obligacions aquí consignades, encara que
això li vingui imposat per resolució judicial o administrativa.

Es considerarà obligació essencial, l’incompliment de la qual serà causa de resolució, el trobar-se
l’adjudicatari en qualsevol moment al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat
social.
Clàusula 26.- Caràcter personalíssim, no transmissibilitat, obligació de no competència
Com s’ha indicat a la clàusula 24 del present PCP, són obligacions contractuals essencials,
l’incompliment de les quals serà causa de resolució, les següents:

-

L’adjudicatari no podrà cedir a tercers la realització total o parcial de l’objecte d’aquest
contracte sense el consentiment exprés, previ i formalitzat per escrit de la Fundació
Tarragona 2017.

-

L’adjudicatari haurà de comptar amb el consentiment exprés de la Fundació Tarragona 2017
per a la subcontractació amb terceres persones, de tots o part dels serveis contractats sota
la seva responsabilitat, tenint en compte que la Fundació Tarragona 2017 podrà denegar
l’autorització per raons de gravetat, en especial amb motiu de l’incompliment previ de les
obligacions legals per part del subcontractista.
En el cas que la Fundació autoritzi a l’adjudicatari la subcontractació de serveis objecte del
present contracte, les obligacions derivades del present PCP i de la resta de documents
contractuals seran immediatament vinculants pel subcontractista. No obstant això,
l’adjudicatari assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte davant la Fundació.
En qualsevol cas, els subcontractistes únicament respondran davant de l’adjudicatari, que
d’aquesta manera assumirà la total responsabilitat de l’execució de tot allò que s’hagi
contractat d’acord amb allò pactat en el present contracte.
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L’adjudicatari no podrà delegar en els seus subcontractistes la interlocució amb la Fundació
Tarragona 2017, sense el consentiment previ i per escrit d’aquesta.

-

Durant la vigència del present contracte, l’adjudicatari es compromet a no subscriure cap
contracte que sigui incompatible amb el present i pogués perjudicar d’alguna forma a la
Fundació Tarragona 2017.

Clàusula 27.- Pòlissa de responsabilitat civil
En el termini màxim de 15 dies des de la formalització del contracte, el contractista haurà de subscriure
una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin provocar en l'execució i
de les obligacions derivades del contracte, en la que figurarà com a assegurada la Fundació Tarragona
2017, i amb un capital assegurat mínim de 600.000 € sense limitació de nombre de sinistres, que
cobreixi la responsabilitat per danys i perjudicis derivats de l’ús dels vehicles utilitzats pel transport. Per
a acreditar la contractació de les assegurances requerides, el contractista aportarà una còpia de la
pòlissa corresponent i del document de pagament.
Clàusula 28.- Modificació, suspensió i resolució del contracte
La modificació prevista és la següent:
Condicions: Que la Fundació constati que les necessitats totals de mitjans (considerant com a mitjans
el nombre d’autobusos i les hores de servei dels mateixos) precisos per a la prestació del servei objecte
del contracte siguin inferiors als mitjans totals estimats al PPT, per la concurrència d’alguna de les
següents circumstàncies:
-

Disminució de la participació d’esportistes
Disminució de les inscripcions per prova
Reducció de les proves esportives tingudes en compte
Variacions en el calendari esportiu que s’acompanya com a Annex I al PPT.
Variacions en el nombre d’assistents dels altres col·lectius assistents.

Abast i límit: La modificació esmentada serà a la baixa i com a màxim, podrà suposar una disminució
del 30% del preu del contracte. Per a la determinació de l’afectació al preu del contracte, es tindrà en
compte el següent preu unitari:

-

49 €/hora de prestació del servei que hagi disminuït.

Procediment: Quan es produeixin les circumstàncies descrites, el responsable del contracte aportarà
la següent documentació:
1. Informe del responsable del contracte que justifiqui la necessitat d'aquesta modificació. L’informe
determinarà la disminució del cost del contracte, tenint en compte el preu unitari exposat més amunt.
2. L’Òrgan de contractació adoptarà l’acord de modificació i un cop aprovada la modificació, es
procedirà a la seva formalització.
Al marge de en el supòsit assenyalat, no s'autoritzaran modificacions tret que es justifiqui suficientment
la concurrència d'alguna de les circumstàncies previstes a l’art. 72 de la Directiva 2014/24/UE, l’article
9 del DL 3/2016 i l’article 107 del TRLCSP (articles que hauran d’interpretar-se d’acord amb les
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directrius interpretatives dels òrgans consultius en matèria de contractació).
El contractista no podrà dur a terme modificacions del contracte sense que la Fundació Tarragona 2017
hagi autoritzat, prèvia la tramitació oportuna, la corresponent modificació.
Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista queda obligat al
reajustament de la garantia dipositada.
Suspensió dels treballs
En cas de produir-se una suspensió del contracte, s'estarà al disposat als articles 220 del TRLCSP i
103 del RGLCAP. En els supòsits de suspensió temporal, parcial o total, o bé definitiva, s'aixecarà acta
de la suspensió.
Resolució
Seran causes de resolució les que estableixen els articles 223 i 308 del TRLCSP. En aquests supòsits
s'actuarà conforme al que preveuen els articles 224 i 309 del mateix text legal, així com els articles 110
a 113 del RGLCAP, si són d’aplicació.
També serà causa de resolució del contracte la cancel·lació de la celebració dels XVIII Jocs
Mediterranis, per qualsevol causa. En l’esmentat supòsit, l’adjudicatari únicament tindrà dret a percebre
les quantitats meritades en la data de resolució del contracte, de conformitat als terminis de pagament
del preu establerts a la clàusula 31 del present PCP, renunciant a qualsevol reclamació posterior en
concepte de danys i perjudicis derivats de la resolució del contracte.
Finalment, en especial serà causa de resolució l’incórrer de manera sobrevinguda un cop adjudicat el
contracte en algun dels supòsits legalment establerts de prohibició per contractar, així com
l’incompliment de les obligacions contractuals essencials identificades a la clàusula 24 del present PCP.
Clàusula 29.- Règim de penalitats per incompliments contractuals
L’adjudicatari queda subjecte al règim de penalitats que es descriu a les clàusules següents:
29.1 Terminis d’execució del contracte

-

L’adjudicatari està obligat a complir el termini/s d’execució del contracte
Amb anterioritat al 17 de juny de 2018, quan l’adjudicatari demori, per causes a ell o als seus
subcontractistes autoritzats imputables, els termini/s d'execució del contracte, la Fundació
Tarragona 2017 podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries,
que seran de 0,20 € per cada 1.000 € del preu del contracte.
La constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per part de
la Fundació Tarragona 2017.

29.2 Penalitats específiques
Aquestes penalitats, aplicables durant el període de compliment del contracte en fase operativa (del
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16 de juny al 4 de juliol), únicament seran d’aplicació en cas d’incompliments de l’adjudicatari que no
siguin atribuïbles a circumstàncies del trànsit o meteorològiques no usuals, o pèrdues de temps en
controls de seguretat, ja que es considera que les esmentades circumstàncies no responen al
desenvolupament normal del servei, ni poden ser controlades per l’adjudicatari. Serà responsabilitat
de l’adjudicatari justificar que els incompliments porten causa de circumstàncies que no li siguin
imputables.
A continuació es detallen les penalitats per incompliments imputables a l’adjudicatari:
-

Penalitats per retard dels serveis

Les penalitats aplicables per retards en el servei, ja sigui a la sortida de l’expedició o a cadascuna
de les parades, es calcularan d’acord amb els quadres que apareixen a continuació, on p fa
referència al percentatge d’expedicions amb retard, i k a l’import d’adjudicació.
Retards inferiors a 3'

No s'aplica penalitat

Retards superiors a 3' i inferiors a 7'
Fins a un 5% de les expedicions
Del 5% al 25% de les expedicions
Més del 25% de les expedicions

0,025 * p * k
0,025 * 0,05 * k + 0,05 * (p-0,05) * k
0,025 * 0,05 * k + 0,05 * 0,2 * k + 0,1 * (p-0,25) * k

Retards superiors a 7' i inferiors a 15'
Fins a un 5% de les expedicions
Més del 5% de les expedicions

0,1 * p * k
0,1 * 0,05 * k + 0,15 * (p-0,05) * k

Retards superiors a 15' i inferiors a 30'
Qualsevol percentatge

0,25 * p * k

Retards superiors a 30' i inferiors a 60'
Qualsevol percentatge

0,5 * p * k

Retards superiors a 60' o incompareixença del vehicle
Qualsevol percentatge
1*p*k

-

Penalitats per no adequar els vehicles a la imatge establerta pel Manual d’Imatge
Corporativa de la Fundació Tarragona 2017 o per no indicar la línia de transport de
manera fàcilment identificable

Les penalitats aplicables per no complir amb els requisits relatius a la serigrafia integral establerta
pel Manual d’Imatge Corporativa de la Fundació Tarragona 2017 o no indicar adequadament la
línia de transport de manera que sigui fàcilment identificable pels usuaris, s’ajustaran al contingut
del següent quadre, on r fa referència als vehicles que no incorporin la imatge exigida o bé no
indiquin la línia de transport corresponent de manera fàcilment identificable, i k a l’import
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d’adjudicació.
Càlcul de la penalitat per no adequar els vehicles a la imatge
establerta pel Manual d’Imatge Corporativa de la Fundació
Tarragona 2017 o per no indicar la línia de manera fàcilment
identificable
0,003 * r * k

-

Penalitats per no tenir disponible en el moment necessari un vehicle compromès

Les penalitats aplicables per no tenir disponible en el moment necessari un vehicle compromès,
seran de 5.000 € multiplicat pel nombre de serveis en que un vehicle exigible d’acord amb el
contracte no es trobi disponible.
Cas de concórrer algun dels incompliments descrits en el present apartat 29.2, l’adjudicatari, a més a
més de fer front a la penalitat que correspongui, estarà obligat a reparar de forma immediata
l’incompliment que hagi tingut lloc, a fi i efecte de no causar a la Fundació, durant l’operativa, danys
irreparables o inassolibles.
29.3 Penalitats generals
Pels casos no recollits en els apartats 29.1 i 29.2, s’estableixen les següents penalitats de caràcter
general:

➢ Faltes molt greus
•
•
•
•
•
•

Incompliment de les obligacions contractuals essencials identificades a la clàusula 24
del PCP.
Incompliment de la prestació del servei que produeixi un perjudici molt greu a la
Fundació Tarragona 2017, sigui per abandonament de la prestació, per execució
negligent o per altres causes.
Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.
Incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificat de molt greu
per la seva normativa específica.
Falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.
Comissió de dues o més faltes greus.

➢ Faltes greus
•

•

Incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta molt greu. Específicament, l’incompliment reiterat de qualsevol condició
d’execució del servei que tingui caràcter contractual, formi part del PPT, del PCP o de
l’oferta del contractista, quan tal incompliment provoqui un perjudici greu al
desenvolupament del servei.
Tracte incorrecte envers el personal de la Fundació Tarragona 2017 per part del personal
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•
•
•

de l’adjudicatària.
Manca de lliurament en temps i forma de tota la informació respecte de la prestació del
servei que li hagi estat sol·licitada per la Fundació Tarragona 2017.
Incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
Comissió de tres o més faltes lleus.

➢ Faltes lleus
•
•

•

Manca de col·laboració amb el personal de la Fundació Tarragona 2017.
Incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta greu. Específicament, incompliment reiterat de qualsevol condició
d’execució del servei que tingui caràcter contractual, formi part del PPT, del PCP o de
l’oferta del contractista, quan tal incompliment provoqui un perjudici que no sigui ni molt
greu ni greu al desenvolupament del servei.
Incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificat de lleu per la
seva normativa específica.

En cas de concurrència de les faltes tipificades, la Fundació Tarragona 2017 podrà aplicar a
l’adjudicatari les sancions següents, graduades segons el grau de perjudici, perillositat i reiteració. Les
sancions consisteixen en una quantia màxima expressada com una proporció de l’import d’adjudicació.
A cada nivell de gravetat de faltes (lleu, greu, molt greu) li correspondrà la proporció que s’indica
seguidament:

➢ Faltes molt greus: màxim 20% de l’import d’adjudicació.
➢ Faltes greus: màxim 15 % de l’import d’adjudicació.
➢ Faltes lleus: màxim 10 % de l’import d’adjudicació.
La imposició de penalitats per la comissió de les faltes enunciades ha de ser precedida de la tramitació
d’un expedient en què s’ha de concedir audiència a l’adjudicatari perquè pugui formular les al·legacions
que consideri oportunes. A la vista d’aquestes al·legacions, l’òrgan de contractació de la Fundació
Tarragona 2017 haurà d’emetre la corresponent resolució.
L'import de les penalitats previstes a la present clàusula es deduirà de les factures corresponents i, en
el seu cas, de la garantia. La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la
indemnització per danys i perjudicis a què pot tenir dret la Fundació Tarragona 2017 originats pels
incompliments del contractista.
Clàusula 30.- Recepció i liquidació dels treballs
La recepció i liquidació s'efectuaran en els termes i amb les formalitats establertes a l'article 307 del
TRLCSP.
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Clàusula 31.- Pagament del preu
La facturació dels serveis objecte del present contracte per part de l’adjudicatari s’efectuarà amb la
següent periodicitat:

-

El 10% del preu del contracte, a la formalització del mateix.
El 25% abans de l’inici de l’operativa del servei; en concret, en data 10 de juny.
El 65 % restant a la finalització de la prestació del servei; concretament, en data 31 de juliol
de 2018.

Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o
defectes imputables al contractista, la Fundació Tarragona 2017 podrà refusar-los i quedarà exempt
del pagament del preu.
Determinació del termini de pagament de factures o certificacions:
Serà obligació del contractista presentar la factura en la Fundació Tarragona 2017, en temps i forma.
El termini de pagament de les factures és de 30 dies a comptar des de la data en què s’aprovi per
l’òrgan competent la factura o certificació.
El termini màxim per dur a terme l’aprovació, prèvia conformitat de la factura, serà de 30 dies a comptar
des de la data de presentació de la factura a la Fundació Tarragona 2017.
Si en les factures o certificacions existissin errors o deficiències, el termini comptarà des que s’esmenin
i la Fundació Tarragona 2017 rebi la factura o certificació correcta.
En cap cas no es pagarà mitjançant domiciliació bancària sinó que, un cop presentada i aprovada la
factura es tramitarà la seva aprovació.
Cessió dels drets de cobrament de certificacions i factures
Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva serà requisit imprescindible donar compliment
als requisits previstos a l'article 218 del TRLCSP.
Clàusula 32.- Termini de garantia
La garantia constituïda per l’adjudicatari es mantindrà vigent fins a 31 de juliol de 2018.
Clàusula 33.- Deures de reserva i sigil
La informació, documentació, arxius i especificacions en qualsevol suport facilitades per la Fundació
Tarragona 2017 a l’adjudicatari per a l’execució del contracte hauran de ser considerades per aquest
com a confidencials, no podent ser objecte, total o parcial, de publicacions, difusió, utilització per a
finalitat diferents de l’execució del contracte, comunicació o cessió a tercers, sense el previ
consentiment per escrit de la Fundació Tarragona 2017.
L’adjudicatari assumeix l’obligació de custodiar fidelment i curosa la documentació, qualsevol que sigui
el suport utilitzat, que se li entregui per a la realització dels treballs i, amb això, adquireix el compromís
de que, ni la documentació, ni la informació que aquesta conté, arribi en cap cas a poder de terceres
FUNDACIÓ TARRAGONA 2018
Marina Port Tarraco - Moll de Llevant - Edifici B5, 1r pis -43004 Tarragona
Tel. 977 296 155 - NIF: G55617302 - tarragona2018@tarragona2018.cat

www.tarragona2018.cat

Exp. 7/18

persones alienes a l’execució del contracte.
El contractista haurà de respectar, en la seva integritat, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, així com el que,
si s'escau, s'estableixi en l'encàrrec, que es signarà i annexarà al contracte, per la regulació de les
obligacions de l'adjudicatari com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal
obtingudes en l'execució del contracte. Per al seu compliment s'estarà al que preveu la Disposició
Addicional 26 del TRLCSP.
L’adjudicatari del contracte es compromet, una vegada extingit el present contracte, a no conservar
cap còpia de qualsevol material, informació o documentació de la informació confidencial.
Així mateix, l’adjudicatari informarà al seu personal, col·laboradors i subcontractistes de les obligacions
establertes en el present contracte sobre la confidencialitat, així com de les obligacions relatives al
tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Realitzarà els advertiments i subscriurà els
documents que siguin necessaris amb el seu personal i col·laboradors, amb la finalitat d’assegurar el
compliment d'aquestes obligacions.
La vigència de les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte serà indefinida, i
es mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre la
Fundació Tarragona 2017i l’adjudicatari.
Clàusula 34.- Propietat intel·lectual
La propietat intel·lectual dels materials generats en el desenvolupament del contracte serà totalment i
exclusiva de la Fundació Tarragona 2017, inclosa la documentació generada en qualsevol suport i
format. Els productes i subproductes derivats no podran ser utilitzats sense permís explícit.
L'adjudicatari podrà fer ús d’aquests, ja sigui com a referència o com a base de futurs treballs, sempre
que compti per a això amb l'autorització expressa, per escrit, de la Fundació Tarragona 2017.
L’empresa adjudicatària accepta expressament que els drets d’explotació dels materials derivats
d’aquest plec corresponen únicament i exclusiva a la Fundació Tarragona 2017. Així doncs, el
contractista cedeix, amb caràcter d’exclusivitat, la totalitat dels drets d’explotació dels treballs objecte
d’aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública, reproducció, transformació o modificació i
qualsevol d’altre dret susceptible de cessió en exclusiva, d’acord amb la legislació sobre drets de
propietat intel·lectual.
Clàusula 35.- Jurisdicció
L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts
en els contractes privats. No obstant això, es consideraran actes jurídics separables els que es dictin
en relació amb la preparació i adjudicació del contracte, i en conseqüència podran ser impugnats
davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d'acord amb la normativa reguladora de la dita
jurisdicció, i es sotmeten en aquest cas als tribunals de la jurisdicció contenciosa-administrativa amb
jurisdicció a la ciutat de Tarragona.
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Si així ho acordessin ambdues parts, es podrà remetre a un arbitratge, d’acord amb les disposicions
de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge, la solució de les diferències que poguessin sorgir
en relació als efectes, compliment i extinció del present contracte.
En aquest cas, es podrà interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació
previst als arts. 40 a 49 del TRLCPS, previ a la interposició del recurs contenciós administratiu.
El President del Patronat

El Director Executiu

Tarragona, 19 de febrer de 2018
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ANNEX 1. QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Objecte del Contracte: Servei de transport de diferents col·lectius assistents als XVIII Jocs
Mediterranis.
Procediment de Contractació: Obert subjecte a regulació harmonitzada.
Definició del tipus de servei:
Número de categoria Annex II del TRLCSP: 2
Codi CPV: 60130000-8 Serveis especials de transport de passatgers per carretera
Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte: Obra a l’expedient
Òrgan de contractació: el Patronat de la Fundació Tarragona 2017, qui, va acordar concedir poders
al President del Patronat i al Director Executiu de la Fundació per a actuar com a òrgan de contractació
en tots els contractes d’un import superior a 10.000 € (IVA exclòs).
Responsable del contracte: El Director d’Operacions i Serveis II o persona en qui delegui
Adreça del perfil del contractant: http://perfil.tarragona2018.cat/
Preu de licitació (totes les anualitats), sense IVA: 530.909,09 €, IVA exclòs
Valor estimat (incloent modificacions previstes), sense IVA: 530.909,09 €, IVA exclòs
Termini d’execució o durada dels serveis: Des de la seva formalització fins el 31 de juliol de 2018.
Pròrroga: No
Tramitació de l’expedient: Ordinària
Revisió de Preus: No
Garantia Provisional: No
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació sense IVA
Documentació acreditativa de la Solvència econòmica, financera i tècnica o professional:
Solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica i financera haurà d’acreditar-se a través del mitjà següent:
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Mitjà: Volum anual de negocis del licitador en l’àmbit a què es refereix el contracte.
Mínim: El volum de l’any de major volum de negoci dels darrers tres anys conclosos haurà de ser, com
a mínim, de 1.061.818,18 €.
Mitjà d'acreditació: En el cas de licitadors espanyols, s'acreditarà per mitjà dels comptes anuals del
licitador aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en
cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
En el cas d’empresaris estrangers, s’acreditarà per mitjà d’estats financers o d’extractes d’estats
financers, en el supòsit de que la publicació dels mateixos sigui obligatòria a la legislació del país en
el que l’operador econòmic estigui establert.
Solvència tècnica i professional:
Els licitadors hauran de complir el requisit següent:
a)

Experiència en la prestació de serveis similars als que constitueixen l'objecte del present
contracte en el curs dels últims cinc (5) anys.

Mínim requerit: En el curs dels últims cinc (5) anys, el licitador haurà d’haver prestat els serveis
de transport de viatgers en autobús, com a mínim, en tres (3) esdeveniments esportius o congressos
a cadascun dels quals s’hagi requerit, almenys, el transport de 1.500 persones.
Mitjà d'acreditació: Relació dels treballs efectuats per l'interessat en el curs dels últims cinc (5)
anys, que inclogui import, dates i el destinatari (públic o privat) dels mateixos. Quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic, els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits
o visats per l'òrgan competent. Si s'escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a
l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, els serveis
o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant un certificat o bé declaració de l'empresari privat.

Sobres a aportar a aquesta licitació:
- Sobre A: documentació formal.
- Sobre B: documentació no avaluable automàticament
- Sobre C: documentació avaluable automàticament
Criteris de valoració:
a)
Criteris d’avaluació no automàtics (Sobre B) ............................ fins un màxim de 50 punts
Pla Director dels serveis de transport de diferents .col·lectius assistents als XVIII Jocs
Mediterranis ................................................................................................................. fins a 20 punts
Es valorarà l’estructuració, coherència i grau de detall del Pla Director. També es valorarà que la
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concreció dels recursos assignats permeti que l’operativa del servei proposada pel licitador respongui
satisfactòriament a les necessitats definides al PPT; amb caràcter exemplificatiu, però no limitatiu, es
tindrà en compte el nombre d’autobusos designats diàriament, el nombre de conductors, els horaris i
distribució de torns dels conductors i l’optimització quilomètrica que realitzi el licitador de les línies
definides al PPT.
La puntuació màxima l’obtindrà aquella oferta que millor s’adeqüi als criteris de valoració exposats. Les
restants ofertes tindran una puntuació menor i proporcional a la màxima indicada, expressada en
nombres sencers sense decimals.
Descriptiu d’adaptació a les circumstàncies descrites a l’apartat 4 del
PPT...................................................................................................................................fins a 15 punts
Es valorarà la capacitat d’adaptació de l’adjudicatari a les circumstàncies assenyalades a l’apartat 4
del PPT, la concreció dels recursos destinats en cas que concorrin les referides circumstàncies (nombre
d’autobusos i de recursos humans dedicats) i el temps de reacció davant les circumstàncies descrites.
La puntuació màxima l’obtindrà aquella oferta que millor s’adeqüi als criteris de valoració exposats. Les
restants ofertes tindran una puntuació menor i proporcional a la màxima indicada, expressada en
nombres sencers sense decimals.
-

Descripció de les eines tecnològiques........................................................... fins a 15 punts

Es valorarà que les eines tecnològiques requerides al PPT ofereixin una solució adequada a les
necessitats de l’execució del servei objecte del contracte, així com que permetin la màxima eficàcia en
la gestió del servei (veure apartats 3 i 5 del PPT, on es fa referència a les eines tecnològiques
necessàries).
b)

Criteris d’avaluació automàtics (Sobre C) ............................ fins un màxim de 50 punts

-

Oferta econòmica ....................................................................................... fins a 50 punts

Es valorarà el preu ofert. A l'oferta més econòmica se li atorgaran 50 punts. La resta puntuarà de
manera proporcional mitjançant la fórmula:
P=Oe x 50
Ov
on:
P: Puntuació de l’oferta
Oe: Oferta més econòmica
Ov: Oferta que es valora
Admissió de variants o alternatives: No
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Criteris objectius a valorar d'indole social per als casos de desempat
1er.- En el supòsit que dues o més proposicions s’igualin com a més avantatjoses segons la ponderació
establerta en els criteris d’adjudicació d’aquest plec, tindrà preferència en l’adjudicació aquella empresa
que acrediti un nombre de treballadors discapacitats superior al 2%.
En el cas que l’empat fos entre dues o més empreses que acreditessin aquesta condició, es decidirà
la proposta d’adjudicació a favor del licitador que disposi de major percentatge de treballadors fixos
amb discapacitat a la plantilla (D.A. 4 TRLCSP).
2on.- Així mateix tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició presentada per
l’empresa que, no estant obligada per llei, disposi de pla d’igualtat o bé aquella empresa que disposi
del distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat a què fa referència l’art. 35 de la Llei
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC 6919 de 23.7.2015)
Càlcul de les ofertes desproporcionades o anormalment baixes: Sí
FORMULA APLICABLE: La que estableix l'article 85 del RGLCAP.
Lloc de prestació dels serveis o execució dels treballs: Província de Tarragona i Barcelona
Penalitats per incompliments contractuals: les previstes a la clàusula 29 del PCP
Forma de pagament: la prevista a la clàusula 31 del PCP.
Termini de garantia: veure clàusula 32 del PCP.
Modificacions Previstes: Sí
La modificació prevista és la següent:
Condicions: Que la Fundació constati que les necessitats totals de mitjans (considerant com a mitjans
el nombre d’autobusos i les hores de servei dels mateixos) necessaris per a la prestació del servei
objecte del contracte siguin inferiors als mitjans totals estimats al PPT, per la concurrència d’alguna de
les següents circumstàncies:
-

Disminució de la participació d’esportistes
Disminució de les inscripcions per prova
Reducció de les proves esportives tingudes en compte
Variacions en el calendari esportiu que s’acompanya com a Annex I al PPT.
Variacions en el nombre d’assistents dels altres col·lectius assistents.

Abast i límit: La modificació esmentada serà a la baixa i com a màxim, podrà suposar una disminució
del 30% del preu del contracte. Per a la determinació de l’afectació al preu del contracte, es tindrà en
compte el següent preu unitari:
49 €/hora de prestació del servei que hagi disminuït.
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Procediment: Quan es produeixin les circumstàncies descrites, el responsable del contracte aportarà
la següent documentació:
1. Informe del responsable del contracte que justifiqui la necessitat d'aquesta modificació. L’informe
determinarà la disminució del cost del contracte, tenint en compte el preu unitari exposat més amunt.
2. L’Òrgan de contractació adoptarà l’acord de modificació i un cop aprovada la modificació, es
procedirà a la seva formalització.
Subcontractació: Si, d’acord amb allò previst a la clàusula 26 del PCP.
Import màxim de les despeses d'anuncis: 1.500 €
Despeses per renúncia o desistiment: en cas de renúncia o desistiment, es compensarà a cada
licitador per les despeses en que hagi incorregut, amb un límit màxim de 500 € (article 155 del
TRLCSP).
Composició de la Mesa de contractació:
President:

El Director Executiu de l’oficina Tarragona 2018, o persona en qui delegui.

Vocals:
- El Secretari de la Fundació Tarragona 2017 o persona en qui delegui
- La Directora de l’Àrea d’Administració, Finances i Serveis Jurídics de la Fundació Tarragona 2017 o
persona en qui delegui
- El Director d’Operacions i Serveis II o persona en qui delegui
- El Responsable de Transports de la Fundació Tarragona 2017 o persona en qui delegui
Secretari de la mesa: Persona adscrita a l'àrea de contractació de serveis i subministraments, o
persona designada pel Director Executiu d'entre els treballadors de la Fundació.
Obligacions contractuals essencials: les establertes a la clàusula 25 del PCP.
Observacions:
Els autobusos adscrits a la prestació del servei hauran de tenir actualitzada la Inspecció Tècnica
corresponent i la resta de documentacions, autoritzacions i assegurances preceptives que requereixi
el transport de viatgers segons la normativa vigent.
El President del Patronat

El Director Executiu

Tarragona, 19 de febrer de 2018
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ANNEX 2

MODEL DE PROPOSICIÓ
CRITERIS AUTOMÀTICS
En/Na
...................................................amb
DNI
núm. .......................................expedit ........................amb domicili, a efectes de notificació
a............................................ al carrer .......................
núm. ...........pis........telèfon de
contacte............................ que actuo en nom propi (o en representació de) ..............................
EXPOSO:
I.

Que estic assabentat de la licitació convocada per la Fundació Tarragona 2017, mitjançant
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per contractar els
treballs ...................................................., i de les clàusules tècniques i particulars que
regiran el contracte, i accepto íntegrament les esmentades clàusules i ofereixo efectuar-lo
pel preu següent:
Import total: .................... €, IVA exclòs (indicar amb lletres i números)

II.

Que em comprometo a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials
suficients.

III.

El nombre de personal discapacitat de l’empresa és del (...) % del total de treballadors de
la mateixa.

................................de .............................de .......................
SIGNATURA
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ANNEX 3
CONTRACTE
A la ciutat de Tarragona, a ..... de ..... de 201..
REUNITS
D'UNA PART, Sr. ..........................., amb DNI ................ càrrec en la Fundació Tarragona 2017,
qui actua en nom i representació d'aquesta, en virtut de les facultats que li atorguen l’escriptura
de poders de ...................
I D’ALTRA PART, En/Na Sr./a. ......................., en representació de .............. amb
NIF ................., amb domicili social al carrer ..................., ...................... de .........MUNICIPI.......
FINALITAT
La
Contractació
per
part
de
la
Fundació
Tarragona
procediment ......................... dels treballs .....................................

2017,

mitjançant

ANTECEDENTES ADMINISTRATIUS
1.- En data ........................ per resolució de l’Òrgan de Contractació de la Fundació Tarragona
2017, s’aprovà l’expedient de contractació de referència, comprensiu de l’aprovació de la
despesa de ................... € i l’aprovació del Plec de Clàusules i l’obertura del procediment de
contractació.
2.- En data ..................... per resolució de l’Òrgan de Contractació de la Fundació Tarragona
2017, s’acordà l'adjudicació a favor de l'oferta presentada per ..............................
3.- La tramitació d'aquest contracte s'ha efectuat d'acord amb laDirectiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la
que es deroga la Directiva 2004/18/CE (“Directiva 2014/24/UE”), el Decret Llei 3/2016, de 31
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, del Govern de la Generalitat
de Catalunya i el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre (“TRLCSP”) i les seves disposicions de desenvolupament,
en tot allò en que la referida normativa no s’oposi o contradigui a la Directiva 2014/24/UE. Així
mateix, la interpretació i aplicació del TRLCSP i les seves normes de desenvolupament s’ha
efectuat conforme amb allò que estableix la Directiva 2014/24/UECLÀUSULES DEL CONTRACTE:
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Clàusula primera.- L’objecte
de ........................................

del

contracte

es

la

prestació

dels

treballs

Clàusula segona.- El preu del contracte és de ...........€ IVA exclòs, amb un IVA que
puja ...........€ i que fa un total de ..............€.
Així mateix l’adjudicatari executarà les millores i prestacions tècniques d’acord amb la seva
oferta tècnica presentada, i acceptada per l’òrgan de contractació. Aquestes millores no tindran
cost per la Fundació Tarragona 2017, llevat que en els plecs s’especifiqui explícitament el
contrari.
Clàusula tercera.- La forma de pagament serà la que preveu la clàusula corresponent del plec.
Clàusula quarta.- La durada del contracte és de ... mesos/anys.
Clàusula cinquena.- L'adjudicatari ha constituït garantia definitiva d’un import de ............... €
corresponent al 5% del preu d'adjudicació, i una garantia complementària pel mateix import.
Clàusula sisena.- El termini de garantia serà de ... mesos/anys, si l'adjudicatari no n'ha ofert
un superior amb la seva oferta.
Clàusula setena.- El règim de penalitats figura regulat al plec de clàusules aprovat.
Clàusula vuitena.- L’adjudicatari queda degudament assabentat de l’obligació que té de
complir tot allò disposat a la legislació de Treball en tots els seus aspectes
Clàusula.- En el present contracte s'imposa el deure de confidencialitat respecte a les dades,
antecedents i documentació que no essent públics o notoris, siguin facilitats per la Fundació
Tarragona 2017 o dels quals l'adjudicatari en tingui coneixement amb ocasió de l'execució del
contracte.
ATORGAMENT
Ambdues parts atorguen aquest contracte obligant-se a complir-lo amb subjecció estricta al
Plec de Clàusules, al PPT, a l’oferta formulada per l’adjudicatari i als acords d’adjudicació, així
com a la resta de documentació contractual. En tot el que no està previst, el contracte es regirà
per la legislació civil i mercantil aplicable. No obstant, resulten d’aplicació al present contracte
les normes relatives a les modificacions contractuals previstes a l’article 72 de la Directiva
2014/24/UE i al títol V del Llibre I del TRLCSP, normes que hauran d’aplicar-se d’acord amb els
criteris interpretatius establerts pels òrgans consultius en matèria de contractació pública.
DOCUMENTS ANNEXES
S’uneix a aquest contracte formant-ne part integrant, fotocòpia compulsada de la següent
documentació:
FUNDACIÓ TARRAGONA 2018
Marina Port Tarraco - Moll de Llevant - Edifici B5, 1r pis -43004 Tarragona
Tel. 977 296 155 - NIF: G55617302 - tarragona2018@tarragona2018.cat
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Annex 1: CD-ROM amb els següents arxius:
Plecs
de clàusules administratives i tècniques.
Oferta
formulada per l'adjudicatari (Sobre B i C).
Resolució d’adjudicació.
Document de resguard de la Garantia Definitiva
EL REPRESENTANT DE LA FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
PER L’ADJUDICATARI
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