EXP. 07/16 PO

ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE n. 3
DEL PROCEDIMENT OBERT, PER CONTRACTAR EL SERVEI
DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS DE LLORET DE MAR

A Lloret de Mar (la Selva), el dia 20 de gener de 2017
A les 10:30 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. 3 de pliques
presentades per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del servei
consistent en el transport urbà de viatgers de Lloret de Mar.
De conformitat al que disposa el RD Legislatiu 3/2011, el RD 817/2009 pel
que es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector Públic i
específicament allò previst al plec de condicions econòmico administratives,
presideix la Mesa la 4a Tinent d’Alcalde Sra. la Sra. LLUÏSA BALTRONS
MOLINA i la formen el Secretari 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, el TAG de Serveis
Jurídics Sr. DAVID REIXACH I SAURA, la TAG de Serveis Econòmics Sra.
ANNA GAIRI I RAMOS, el Sr. Josep Lluís Llirinós (representant del grup
Municipal CIU), el Sr. JOAN BERNAT I PANÉ (representant del grup
Municipal ERC-AVANCEM), el Sr. EDUARDO LOPEZ I ÀLVAREZ (representant
del grup Municipal PSC), 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. GEMMA
HIDALGO.
No assisteix a la sessió els membres de la mesa que ho eren, en
representació del grup municipal MILLOR, del grup municipal ICV-EUiA, ni
tampoc assisteix el regidor No adscrit, que excusa la seva assistència.
També assisteixen a l’acte, tot i no ser membres de la Mesa, el Tècnic de
Mobilitat de L’Ajuntament de Lloret de Mar Sr. JOSE LUIS DÍAZ i la Regidora
del grup municipal EL MILLOR Sra. CAROLINA RUIZ.

A continuació el tècnic de mobilitat exposa el contingut de l’informe de
valoració dels criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor,
especialment, la puntuació que proposa atorgar a cada licitador que es la
següent:
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LICITADOR
BARCELONA BUS SL
SARFA SL

PUNTUACIÓ SOBRE 2
38,50
29,75

Prèviament a l’acte públic, es procedeix a la votació per part dels membres
de la Mesa de contractació per l’aprovació de la puntuació tècnica, de la
valoració del Sobre 2, la Mesa aprova, l’esmentada puntuació amb el vot a
favor de tots els membres, menys el Sr. Gracia i el Sr. Hernandez que s’han
abstingut.
A les 11:00, entren a la sala d’actes i s’incorporen a la sessió, en qualitat
de públic, representants de les dues empreses licitadores BARCELONA BUS
SL i SARFA SL.
Tot seguit, la Sra. Presidenta 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.
S’informa als assistents que en data 20/12/2016 es va realitzar l’acta
d’obertura del Sobre n. 1 i en data 21/12/2016 del Sobre n. 2. La
documentació tècnica, contingut del Sobre n. 2, es va passar als Serveis
Tècnics Municipals per a la corresponent valoració.Finalment als assistents
de la puntuació obtinguda per cada licitador en relació als criteris
d’adjudicació sotmesos a judici de valor.
En data 18/01/2017 els Serveis Tècnics Municipals va emetre l’informe
tècnic, que valora la documentació presentada en el Sobre 2, amb el
següent resultat (fins 40 punts):
S’annexa a aquesta acta l’informe de valoració del sobre 2.
A continuació, es procedeix a l'obertura del sobre n. 3 corresponent a
l’oferta econòmica preu de licitació 255.000 €/any, IVA a part, (fins a 50
punts) i millores tècniques ( fins a 10 punts), amb el següent resultat:

Plica núm. 1.- BARCELONA BUS SL
Oferta econòmica: 229.500,01 € IVA a part
Millores:
-

-

Màquina expenedora automàtica de venda de títols, informació i
atenció a l'usuari a Lloret de Mar per la Terminal d'autobusos de
Lloret de Mar.
Equipament WIFI a bord dels vehicles.
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-

Equipament de videovigilància a bord dels vehicles amb visualització i
gravació per els SS.TT.MM. de l'ajuntament de Lloret de Mar.
Instal·lació de panells informatius a les parades a càrrec de
l'adjudicatari, a més dels que indica el Plec:2 panells
Sistemes d'informació del servei a les parades per capturar amb
smartphones mitjançant enganxines amb codis BiDi, i/o codi QR.

Plica núm. 2 .- SARFA SL
Oferta econòmica: 232.716,61 € IVA a part
Millores:
-

-

Màquina expenedora automàtica de venda de títols, informació i
atenció a l'usuari a Lloret de Mar per la Terminal d'autobusos de
Lloret de Mar.
Equipament WIFI a bord dels vehicles.
Equipament de videovigilància a bord dels vehicles amb visualització i
gravació per els SS.TT.MM. de l'ajuntament de Lloret de Mar.
Instal·lació de panells informatius a les parades a càrrec de
l'adjudicatari, a més dels que indica el Plec:2 panells
Sistemes d'informació del servei a les parades per capturar amb
smartphones mitjançant enganxines amb codis BiDi, i/o codi QR.

A continuació, a les 11:25 hores, la Sra. Presidenta declara l'acte acabat, i
es passa la documentació del Sobre n. 3 a informe dels Serveis Tècnics
Municipals.
Tanmateix, la present acta es publica al Perfil del contractant del web
municipal.
Tot seguit, la present acta és signada per la Sra. Presidenta de la Mesa, de
la qual, com a Secretària, Certifico.

