EXP. 07/16 PO

ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE n. 1
DEL PROCEDIMENT OBERT, PER CONTRACTAR EL SERVEI
CONSISTENT EN EL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS

A Lloret de Mar (la Selva), el dia 20 de desembre de 2016
A les 11:00 hores, es constitueix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, la
Mesa per a la celebració de l'acte d'obertura del Sobre n. 1 de pliques - en
acte no públic - presentades per a l’adjudicació, mitjançant procediment
obert, del servei consistent en el transport públic de viatgers.
De conformitat al que disposa la Llei de Bases de Règim Local, Text
Refós de Règim Local, Llei Municipal de Catalunya i el RD Legislatiu 3/2011,
presideix la Mesa el Regidor Delegat de transport de L’Ajuntament de Lloret
de Mar Sr. ANTONIO JESÚS LORENTE ESTEPA, i la formen el Secretari
General Sr. RAFEL GARCIA JIMENEZ, la TAG mig de Serveis Jurídics Sra.
IMMA FUSTÉ CAPDEVILA, la TAG de Serveis Econòmics Sra. ANNA GAIRI I
RAMOS, el Sr. JOSE LLUIS LLIRINOS (representant del grup Municipal CIU,
el Sr. JOAN BERNAT I PANÉ (representant del grup Municipal ERCAVANCEM), el Sr. EDUARDO LOPEZ I ÀLVAREZ (representant del grup
Municipal PSC), el Sr. RICHARD GERALD BENTHAM (representant del grup
municipal EL MILLOR), el Sr. JORDI HERNANDEZ I GARCIA (representant
del grup municipal CIUTADANS) i el Sr. PAULINO GRACIA MONTAÑEZ
(representant del grup municipal LLORET SI SE PUEDE). Actua com a
Secretària la funcionària de la secció de Serveis Jurídics Sra. GEMA
HIDALGO.
Tot seguit, el Sr. President declara obert l'acte i per la Sra. Secretària es
procedeix a donar lectura dels articles del RD Legislatiu 3/2011 que fan
referència al procediment obert.
Acabada la lectura, es dóna compte de les proposicions presentades al
Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament durant el termini reglamentari i que
són les següents:
LICITADOR
Plica núm. 1.- BARCELONA BUS SL
Plica núm. 2.- SARFA SL
Pel Sr. President es concreta que els documents obligatoris del SOBRE 1,
són els següents:
1. Declaració responsable de donar compliment a les obligacions
establertes a la Llei de contractació del sector públic, a la solvència
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econòmica i a la solvència tècnica o professional, d’acord amb el
Model de Declaració del present plec de condicions.
2. En cas de concórrer a la licitació mitjançant unió temporal, cadascuna
de les empreses que la formen haurà d’efectuar la declaració
responsable a dalt esmentada, indicant els noms i circumstàncies dels
empresaris que subscriguin la proposició, la participació de cadascun
d’elles, designant la persona o entitat que durant la vigència del
contracte ha d’ostentar la representació de la unió davant
l’administració.
3. En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades d’acord amb
allò que es preveu en l’article 42 del Codi de Comerç, aquestes
hauran de presentar una Declaració manifestant aquesta
circumstància als efectes d’allò previst en l’article 145.4 del RD
Legislatiu 3/2011.
4. Resguard acreditatiu d’haver dipositat la garantia provisional.
5. Les empreses que tinguin en la seva plantilla persones amb
discapacitat o en situació d’exclusió social i que en l’adjudicació
vulguin comptar amb la preferència regulada en la disposició
addicional 4ª del RD Legislatiu 3/2011 (d’acord amb el que es preveu
al darrer paràgraf de la clàusula 11 del present plec de condicions),
hauran de presentar els documents que acreditin que, en el moment
de presentar la proposició, tenen a la seva plantilla un nombre de
treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100 o que l’empresa
licitadora està dedicada específicament a la promoció i inserció
laboral de persones en situació d’exclusió laboral, juntament amb el
compromís formal de contractació a que es refereix la disposició
addicional 4ª del RD Legislatiu 3/2011.
Obertes les pliques, resulta que els licitadors han presentat tots els
documents requerits.
A continuació, a les 11:25 hores, el Sr. President declara l'acte acabat.
Alhora, la Mesa de Contractació queda convocada per al dia 21/12/2016, a
les 11:00 hores, per a l’obertura del SOBRE 2 en acte públic.
Tanmateix, la present acta es publica al Perfil del contractant del web
municipal.
La present acta és signada pel Sr. President i com a Secretària, Certifico.

