EXP. 07/16 PO

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A
L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER
CONTRACTAR EL SERVEI CONSISTENT EN EL TRANSPORT
PÚBLIC DE VIATGERS

A Lloret de Mar, el dia 25 de gener de 2017
A les 18:00 hores, es constitueix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, la
Mesa de Contractació per proposar l'adjudicació, mitjançant procediment
obert, del servei de transport públic de viatgers.
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 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. ALBERT ROBERT I RIBOT (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. 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. GEMMA HIDALGO.
Obert l'acte per la Sra. Presidenta i examinat l'expedient, es comprova el
següent:
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 18/07/2016 va aprovar el
plec de condicions i el plec tècnic del procediment obert, per l’adjudicació
del servei de transport urbà de viatgers de Lloret de Mar, i l’anunci de la
seva convocatòria va ser publicada a:
BOP de Girona núm. 152/6865 de data10/08/2016
DOUE NÚM. 2016-093655 data de presentació: 21/07/2016
BOE núm. 195 de 13/08/2016
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2000/2016 de data 12/08/2016, es resolc
la suspensió del termini de presentació de propostes de Serveis consistent
en el transport urbà de viatgers de Lloret de Mar, i l’esmentat acord és
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ratificat per la sessió de Ple celebrada el 26/09/2016. La publicació de la
suspensió s’anuncia A:
DOUE núm. 285486-2016 de data 17/08/2016
BOE NÚM. 211 de data 01/09/2016
BOP de Girona núm. 164/7320 de data 29/08/2016
El Ple de l’Ajuntament de data 02/11/2016 va acordar modificar els plecs de
condicions tècnics i administratius i algun dels seus annexos. L’anunci de
l’aixecament de la suspensió es va publicar a:
BOP de Girona núm. 228/9996 de data 29/11/2016
DOUE núm. 427543-2016 de data 03/12/2016
BOE núm. 293.62991 de data 05/12/2016
En el període de presentació de pliques se'n van presentar 2 licitadors:
LICITADOR
Plica núm. 1.- BARCELONA BUS SL
Plica núm. 2.- SARFA SL
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.
Un cop emès dit informe, en data 18/01/2017, es realitza, en data
20/01/2017 l’acta d’obertura del sobre n. 3, corresponent a l’oferta
econòmica. La documentació continguda en el sobre n. 3 es va passar als
Serveis Tècnics Municipals per a la corresponent valoració.
En data 23/01/2017, els Serveis econòmics i en data 24/01/2017 els
serveis tècnics emeten els informes que s’annexen a aquesta acta.
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 3, la Mesa
aprova, l’esmentada puntuació amb el vot a favor de tots els membres.
El resum de la puntuació dels sobres n. 2 i 3 és el següent:

LICITADOR
Plica 1.- BARCELONA BUS SL
Plica 2.- SARFA SL

PUNTUACIÓ
SOBRE N.2
38,50
29,75

PUNTUACIÓ
SOBRE N. 3
60
59,43

TOTAL
98,50
89,18
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L’empresa que obté major puntuació en la valoració efectuada d’acord amb
el barem de mèrits del plec de condicions és BARCELONA BUS SL.
Atès el que disposa l'art. 320 del RD Legislatiu 3/2011, sobre la mesa de
contractació.
La Mesa de Contractació acorda presentar a la Junta de Govern
Local la següent proposta:
Requerir a l’empresa BARCELONA BUS SL prèviament a l’adjudicació del
contracte administratiu, mitjançant procediment obert, del servei de
transport públic de viatgers, amb subjecció al plec de condicions econòmicoadministratives i a les propostes de millora realitzades pel contractista, de
la qual cosa es desprèn que el preu i la durada del contracte són les
següents:
-

Preu: 229.500,01 €/any, IVA a part.
Millores:
o

o
o

o
o

-

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.

Durada: El contracte tindrà una durada de 4 anys. Si ambdues parts hi
estan d’acord i es compleixen les condicions que es detallen al Plec de
clàusules, el contracte es podrà prorrogar de forma expressa, per
anualitats successives (any a any) fins a un màxim de 2 anys més,
d’acord amb el que disposa l’article 303 del RD Legislatiu 3/2011.

