Consell Comarcal
del Baix Ebre

ACORD D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
En data 12 d’agost de 2009, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre va
acordar declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte per a la gestió del
servei públic del transport adaptat a la comarca del Baix Ebre a les empreses següents i pel preu
exposat.

RUTA
Transport adaptat - Roquetes - Jesús- Taller Verge de la
Cinta
Transport adaptat - Deltebre - El Perelló - l'Ametlla de
Mar
Taxi: trajecte des de Domicili fins Centre Dia Deltebre
Taxi: trajecte des de Deltebre - Camarles - l'Ampolla l'Aldea fins Amposta i Tortosa
Taxi: trajecte des de Tivenys fins Taller Ocupacional V.
Cinta
* preu per servei

EMPRESA
ADJUDICATÀRIA

PREU DIARI
SENSE IVA

HIFE, SA

229,14

JAIME CARRERA, SA
TDE TAXI, SL

324,94
6,26*

TDE TAXI, SL

94,36

TDE TAXI, SL

56,29

En data 13 d’agost de 2009, es va notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors, inclòs
els que no van resultar adjudicataris, i es va requerir a les empreses adjudicatàries provisionals
del contracte, perquè presentessin, dintre dels quinze dies hàbils següents al de la data de
publicació de l’ adjudicació provisional en el Perfil de contractant, la documentació justificativa
de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social i qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per a contractar, així com
constituir la garantia definitiva per l’import següent:

RUTA
Transport adaptat - Roquetes - Jesús- Taller Verge de la
Cinta
Transport adaptat - Deltebre - El Perelló - l'Ametlla de
Mar
Taxi: trajecte des de Domicili fins Centre Dia Deltebre
Taxi: trajecte des de Deltebre - Camarles - l'Ampolla l'Aldea fins Amposta i Tortosa
Taxi: trajecte des de Tivenys fins Taller Ocupacional V.
Cinta

EMPRESA
ADJUDICATÀRIA

IMPORT
GARANTIA €

HIFE, SA

2.612,20

JAIME CARRERA, SA
TDE TAXI, SL

3.704,32
381,86

TDE TAXI, SL

1.151,19

TDE TAXI, SL

641,71

Amb data 25 d’agost de 2009, l’empresa JAIME CARRERA, S.A.U., adjudicatària provisional
per a la prestació de la ruta transport adaptat - Deltebre - El Perelló - l'Ametlla de Mar, presenta
la garantia i la resta de documentació sol·licitada.
Amb data 26 d’agost de 2009, l’empresa TDE TAXI, S.L., adjudicatària provisional per a la
prestació de tres rutes, presenta la garantia i la resta de documentació sol·licitada.
Amb data 28 d’agost de 2009, l’empresa HIFE, S.A., adjudicatària provisional per a la
prestació de la ruta de transport adaptat - Roquetes - Jesús- Taller Verge de la Cinta, presenta la
garantia i la resta de documentació sol·licitada.
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Un cop realitzats els tràmits anteriors, la Secretaria ha informat la seva correcta tramitació, per
la qual cosa, la Comissió de Govern, com a òrgan de contractació, adopta els següents
ACORDS:
Primer- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la gestió del servei
públic del transport adaptat a la comarca del Baix Ebre, acordada per la Comissió de Govern de
data 12 d’agost de 2009 i publicada en el perfil de contractant www.baixebre.cat amb la
mateixa data, i atenent al fet que són les empreses que ofereixen la proposta econòmicament
més avantatjosa per al Consell Comarcal, tant econòmicament com tècnicament, a les empreses
següents i pel preu exposat:

RUTA
Transport adaptat - Roquetes - Jesús- Taller Verge de la
Cinta
Transport adaptat - Deltebre - El Perelló - l'Ametlla de
Mar
Taxi: trajecte des de Domicili fins Centre Dia Deltebre
Taxi: trajecte des de Deltebre - Camarles - l'Ampolla l'Aldea fins Amposta i Tortosa
Taxi: trajecte des de Tivenys fins Taller Ocupacional V.
Cinta
* preu per servei

EMPRESA
ADJUDICATÀRIA

PREU DIARI
SENSE IVA

HIFE, SA

229,14

JAIME CARRERA, SA
TDE TAXI, SL

324,94
6,26*

TDE TAXI, SL

94,36

TDE TAXI, SL

56,29

Segon- Notificar aquest acord a les empreses adjudicatàries que hauran d’acudir a la signatura
del document de formalització del contracte en el termini de 10 dies hàbils a comptar de
l’endemà de la present notificació. En el cas que no compleixin l’esmentat requeriment
l’adjudicació quedarà de ple dret sense efecte, amb les conseqüències previstes en l’article 140
de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic.
Tercer- Publicar l’adjudicació definitiva del contracte en el
www.baixebre.cat.

Perfil del contractant

Quart- Facultar el gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre per a la signatura del contracte
administratiu corresponent.
Tortosa, 31 d’agost de 2009
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