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PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI 
D’AUTOBÚS URBÀ DURANT ELS PARTITS DEL GIRONA FC 
 
 
1. OBJECTE 
 
El servei d’autobús urbà a contractar té per objectiu donar resposta a la demanda de 
mobilitat produïda a la ciutat de Girona pels partits de futbol del Girona FC que es 
disputen a l’estadi de Montilivi durant el que resta de temporada 2017-2018.  
 
TMG no disposa de suficients autobusos i conductors/es per realitzar el servei amb 
mitjans propis. 
 
 
 
2. SERVEIS A CONTRACTAR 
 
Els serveis a contractar són 6 autobusos urbans de 12 metres de longitud durant els 
dies de partit, que començaran el servei 2,5 hores abans de l’inici del partit i acabaran 
1,5 hores després del partit. 
 
Per partits puntuals (previsió de 3 partits), es podran sol·licitar fins a 8 autobusos 
urbans. 
 
 
3. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI A CONTRACTAR 

• El servei de transport haurà de complir tota la normativa vigent. 

• Els autobusos han de ser autobusos urbans amb mida de 12 metres. 

• El servei de transport comença 2,5 hores abans del partit i acaba 1,5 hores 
després del partit. 

• El recorregut d’anada i tornada s’adjunta en l’Annex I.  

• S’hauran de programar els panells leds de davant els autobusos amb informació 
específica que determinarà TMG. 

• Els autobusos han de disposar de validadores que permetin generar 2 tarifes: 1 
euro amb un tiquet d’anada i tornada i 0,5 euros amb un tiquet d’anada. 

• Els autobusos han d’estar configurats per validar T12 i Bus 70. 

 
4. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El servei es realitzarà durant la temporada 2017-2018. Es preveuen 20 partits que es 
jugaran en la seva majoria els dissabtes i diumenges a la tarda. 
 
Hi ha una previsió de 3 o 4 partits no confirmats de Copa del Rei que es jugaran entre 
setmana. 
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Les dates/equips dels partits confirmats són: 
 

• 23 setembre (dissabte). Girona – Barcelona 
• 15 octubre (diumenge). Girona – Villareal 
• Girona – Madrid 
• Girona – Real Societat 
• Girona – Alaves 
• Girona – Getafe 
• Girona – Les Palmas 
• Girona – Atletic de Bilbao 
• Girona – Leganes 
• Girona – Celta 
• Girona – Deportivo 
• Girona – Levante 
• Girona – Betis 
• Girona – Espanyol 
• Girona – Eibar 
• Girona - Valencia 
 
 
5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE i PREU MÀXIM 
 
El valor estimat del contracte es fixa en trenta-quatre mil cent cinquanta-quatre euros 
(34.154 €), IVA no inclòs.  
 
Partits amb 6 autobusos 16 partits 
Partits amb 8 autobusos 3 partits 
Preu per autobús i dia ( 3,5 €/km x 15 km/h x 6 hores) 315 € 
Cost total dies (16 x 6 x 315 + 3 x 8 x 315) 37.800 € 
6% Benefici Industrial i 12% despeses Generals 6.804 € 
Cost total 44.604 € 
Ingressos tarifaris previstos. Per partit: 550 euros. Totals 550 x 19 = 10.450 € 
Valor estimat del contracte 34.154 € 
 
El preu màxim a presentar en les ofertes és el cost per autobús i dia, valorat en: 
3,5 €/km x 15 km/h x 6 h x 1,18 (12% DG i 6% BI) = 371,7 € / autobús i dia. 
 
 
6. PRESENTACIÓ DE FACTURES 
 
El preu que abonarà TMG serà el preu ofertat descomptant els ingressos per 
recaptació. L’adjudicatari haurà de presentar una liquidació per email 
(pcasas@ajgirona.cat) després de cada partit. 
 
Les factures es realitzaran dins els 10 dies posteriors a la finalització del mes natural i 
inclouran tots els serveis efectuats en el mes anterior.  
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La factura inclourà el cost dels serveis efectuats amb el preu ofertat dels quals se’ls hi 
descomptarà els ingressos tarifaris del servei, donant com a resultat l’import a facturar. 
 
La factura es pagarà per transferència dins els 30 dies següents a la recepció de la 
factura. 
 
 
7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A LA OFERTA 
 
a) Dades de l’empresa. 
 
b) El preu que s’oferta per autobús i dia amb l’import màxim establert a l’apartat 5 del 

present Plec de Prescripcions (preu màxim = 371,7 € / autobús i dia) 
 

Preu per autobús i dia (sense IVA): ____________ € 
 
c) Descripció dels autobusos oferts pel servei. Màxim 4 pàgines (2 full) DIN A4. 
 
d) Llista de serveis públics de transport urbà efectuats en els darrers tres anys. Màxim 

1 pàgina  DIN A4. 
 
Els punts 3 i 4 serviran per valorar la solvència tècnica. En cas de que TMG consideri 
que aquesta no s’assoleix, la oferta no s’acceptarà. 
 
Les ofertes es presentaran al següent correu electrònic: contractacio@tmgsa.cat. 
 
El termini de presentació d’ofertes serà de 10 dies hàbils des de la publicació de la 
contractació en el perfil del contractant. 
 
 
8. CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
Les ofertes es valoraran mitjançant  
 
1. L’aplicació de la fórmula següent: 
 
    Puntuació de l’oferta = 100 x Oferta més baixa/Oferta que es puntua 
 
La oferta guanyadora serà la que presenti major puntuació 
 
 
9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
El responsable del contracte serà el senyor Pere Casas Vall-llosera, gerent de TMG 
 
El gerent de TMG 
Pere Casas Vall-lloseraGirona,  
1 de setembre de 2017 
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Annex I -  Recorregut 
 

 
 
 
 
El recorregut d’anada surt de la plaça Plaça Marquès de Camps, c. Barcelona fins a 
Rotonda de Mas Gri, c. Reggio Emilia, c. Riu Cardener, c. Pic de la Dona, c. Mas 
Barril, fins a la rotonda de Montilivi. 
 
El recorregut de tornada surt de rotonda Montilivi, c. Mas Barril, c. Pic de la Dona, c. 
Riu Cardener, c. Barcelona, rotonda de Mas Gri, c. Barcelona, fins a la plaça Marquès 
de Camps. 
 
Les parades són les parades de les línies urbanes. 


