BASES DEL CONCURS PER ADJUDICAR EL SERVEI DE TRANSPORT
PER SORTIDES ESCOLARS DE L’INSTITUT CAPARRELLA DURANT
L’ANY 2017:
Mitjançant un procediment negociat es demanarà a diferents empreses que presentin
a la Direcció del Centre una proposta econòmica i una memòria tècnica segons les
condicions següents:
1.- Com a requisit previ per l’acceptació de la proposta, es demanarà la presentació
juntament amb l’oferta econòmica d’una certificació d’estar al corrent de les
obligacions laborals de la Seguretat Social i una altra, per les obligacions fiscals de
l’Administració Tributària.
2.- S’establiran com a criteris de selecció:
a.-Presència a la comarca del Segrià de l’empresa
b.-Referències de realització per adjudicació de serveis de transport a altres
empreses, o bé Administració pública.
c.-Certificat de qualitat del servei
d.-Nombre de vehicles que estarien disponibles per aquest servei (indicant la
capacitat i l’antiguitat de cada vehicle)
3.- S’establiran com a criteris d’adjudicació:
- Un preu més econòmic i amb unes caracterìstiques tècniques i de qualitat per
la prestació del servei mes adients.
- Antiguitat dels vehicles
- %vehicles adaptats
- Altres millores del servei
4.- Les sortides escolars es realitzaran, indistintament, dins del propi municipi o fora de
la ciutat de Lleida.
5.- Documentació a presentar per les empreses que optin a l’adjudicació del servei:
a.- Certificació d’estar al corrent d’obligacions laborals i fiscals
b.- Oferta econòmica: Amb proposta concreta de:
* Sortida a Barcelona, Tarragona, Saragossa
* Aeroport del Prat ,
* Estacions d’Esquí pirineus de Lleida
* Sortides dins el mateix municipi de Lleida.
c.- Memòria tècnica:
(vehicles a disposició, referències d’altres empreses, existència de
certificació de qualitat, presència a la comarca, capacitat per a transport
de tamany reduït de passatgers) (els preus s’ofertaran en base a, 55
places, 40 places i 15 places)
6.- Les propostes es presentaran a la Secretaria del Centre com a màxim el dia 19 de
desembre de 2016 , en horari de 10h a 14h. (tel. 973 288 180)

Lleida, 28 de novembre de 2016

