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A la sala virtual, a les dotze hores del dia 4 de desembre de 2020, es constitueix la Mesa de
Contractació de forma virtual, per valorar les ofertes presentades del procediment obert, per a
la contractació del servei públic de transport col·lectiu de viatgers entre Sant Boi de Llobregat,
Barcelona i altres municipis.

Es declara obert l'acte amb les formalitats previstes a la normativa legal vigent, es procedeix a
valorar l’informe emès pels serveis tècnics. Un cop analitzades les ofertes admeses i aplicant
els criteris establerts en el Plec de clàusules administratives particulars (clàusules 11), s’ha de
considerar anormalment baixa en relació a la variable cost unitari Cuij, la proposició de
l'empresa UTE EMPRESA MONFORTE, SAU (20 per cent de participació); CASTROMIL, SAU
(20 per cent de participació); LA HISPANO IGUALADINA, SL (1 per cent de participació);
ALCALABUS, SL (19 per cent de participació); AUTOCARES JULIÀ, SLU (15 per cent de
participació); JULIÀ TRAVEL, SLU (15 per cent de participació); MONBUS URBANOS, SA (5
per cent de participació); AUTOBUSES URBANOS DE LUGO, SA (5 per cent de participació).
La Mesa de Contractació en compliment dels plecs que regeixen el contracte i de l'article 149 de
la LCSP decideix sol·licitar a l'empresa abans esmentada una major justificació de la seva
proposició en relació al baix nivell del cost unitari Cuj ofert mitjançant la presentació d'aquella
informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes. Per justificar la viabilitat de
l'oferta:


Justificació desglossada del nombre d’unitats, preus unitaris i imports de totes i
cadascuna de les partides que figuren a l’estudi econòmic justificatiu i model de costos
presentats en la seva oferta d’acord amb l’estructura de costos que figura en l’apartat
12.2.6.2 del PCAP, així com identificar la quantificació dels diferents compromisos i
obligacions que emanen del plec i de la seva oferta en la dita estructura de costos.



La UTE 2 haurà de justificar fefaentment aquelles condicions de la seva oferta
susceptibles de determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa i, en particular,
en el que es refereix als valors següents:
a) L’estalvi que permeti el procediment proposat per prestar els serveis
b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables
de què disposi per prestar els serveis,
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La presideix per designació del Vicepresident executiu, el Vicepresident de mobilitat i transport,
senyor Antonio Poveda Zapata i hi actuen com a vocals, la Cap del Servei de Secretaria,
senyora Glòria Vendrell Garrido, per delegació del Secretari general; el Cap de Servei de Gestió
i Explotació del Transport, senyor Eduard Unzeta Nuez, i la Interventora delegada, senyora
Manuela Fernández Cester, com a Secretària, la Coordinadora de Contractació, senyora
Gemma Rodríguez Flores.
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c) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social
o laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o que
incompleixin el que estableix l’article 201 LCSP.

d) El compliment dels convenis i condicions laborals d’aplicació, diferenciant en tot
cas entre personal subrogat i personal de nova incorporació.

e) La possible obtenció d’una ajuda d’Estat

S'atorguen a aquest efecte a 8 dies laborals.

I no havent-hi més assumptes dels quals tractar s'acaba aquest acte a les dotze i quaranta
minuts i se n'estén aquesta acta de la sessió per la Secretària de la Mesa i que serà signada
també pel President i els Vocals.

