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A la sala virtual, a les dotze hores del dia cinc de febrer de dos mil vint-i-ú, es constitueix la
Mesa de Contractació per a la valoració de les ofertes presentades al procediment obert, per a
la contractació del servei públic de transport col·lectiu de viatgers entre Sant Boi de Llobregat,
Barcelona i altres municipis.
La presideix per designació del Vicepresident executiu, el Vicepresident de mobilitat, transport i
sostenibilitat, 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.

La justificació presentada per 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) ha estat valorada pel Servei tècnic que conclou que sí han justificat
suficientment el preu ofertat, en base als dos paràmetres que es van fer constar en l’Acta 4
d’aquesta Mesa de Contractació de data 4 de desembre de 2020, segons informe del Servei
tècnic de data 5 de febrer de 2021.
Tal i com es va fer constar en l’Acta 4, l’empresa ja esmentada, per tal de justificar la viabilitat
de la seva oferta, havia de presentar:


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
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La Mesa es reuneix per determinar si 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) ha justificat la seva oferta considerada
desproporcionada o anormal aplicant els criteris fitxats al plec de condicions administratives.
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - ACTA DE REUNIÓ CONTRACTACIÓ

RODRIGUEZ FLORES, GEMMA (1 de 5)
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Cap de Servei Gestió i Expl. Transports
Data signatura :08/02/2021 9:14:04
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VENDRELL GARRIDO, GLORIA (3 de 5)
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b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
què disposi per prestar els serveis,
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
Un cop el Servei tècnic ha analitzat la documentació presentada per l’empresa, en base als dos
paràmetres esmentats, aquest Servei ha comprovat que l’oferta econòmica sí que és viable, tot i
ser anormalment baixa, i per tant, s’ha acceptat la justificació de l’oferta econòmica presentada
per aquesta. Posteriorment a l’acceptació de l’esmentada justificació, el Servei tècnic ha
procedit a valorar els criteris quantificables de forma automàtica de totes les proposicions
presentades i admeses en aquesta licitació, inclosa 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).

“ Per acord del Consell Metropolità de l’AMB, de data 3 d’abril de 2020, s’aprovà l’expedient de
contractació així com els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques i econòmiques que regeixen la contractació, mitjançant procediment obert, del servei
públic de transport col·lectiu de viatgers entre Sant Boi de Llobregat, Barcelona i altres
municipis.
A la licitació s’han presentat, d’acord amb l’acta 1 de la Mesa de Contractació de data 9 de juliol
de 2020, quatre proposicions, que corresponen a:





Oliveras, SL (en endavant Oliveras)
VIGUESA DE TRANSPORTES, S.L (en endavant Viguesa)
UTE MARFINA BUS, SA (50 per cent de participació) i TRANSPORTES UNIDOS DE
ASTURIAS, SL (50 per cent de participació) (en endavant UTE 1)
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) (en endavant UTE 2)

1. CRITERIS DE VALORACIÓ
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La Mesa de Contractació fa seu l’informe esmentat del Servei tècnic de data 5 de febrer de
2021, el qual té el contingut següent:
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El plec de clàusules administratives particulars del contracte estableix, a la clàusula 11, els
següents criteris d’adjudicació:

Puntuació màxima

1. Criteris dependents d’un judici de valor

49
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Un cop feta la valoració del sobre B i obert el sobre C (veure acta 3 de la Mesa de Contractació
de data 22 d’octubre de 2020), es procedeix a valorar els criteris quantificables de forma
automàtica de les proposicions.

2. VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS EN RELACIÓ ALS CRITERIS QUANTIFICABLES
DE FORMA AUTOMÀTICA
La valoració dels criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica es farà d’acord amb
els criteris que s’expressen a la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars.
L’apartat 11.2 detalla els diferents aspectes que seran objecte de valoració per a la puntuació
dels criteris quantificables de forma automàtica, d’acord amb el contingut del sobre C que es
demana a l’apartat 12.2.
La puntuació màxima de cada proposició pel que fa al conjunt d’aquests criteris serà de 51
punts.

L’apartat 11.2 del plec de clàusules administratives particulars estableix que el criteri “Objectiu
de viatgers de pagament (CV)” es valorarà per aplicació de la fórmula:

On CVj representa l’objectiu de viatgers de la proposició j puntuada i CVmàx representa el
major objectiu de viatgers de totes les ofertes objecte de puntuació en aquest criteri. Per a
l’obtenció de l’objectiu de viatgers de pagament de la proposició j (CVj) s’aplicarà la fórmula
següent, d’acord amb allò establert a l’apartat 12.2.1 del plec de clàusules administratives
particulars:
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2.1. Valoració del criteri 2.1 “Objectiu de viatgers de pagament (CV)” (fins a un màxim de
8 punts)
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PUNTUACIONS DEL CRITERI

En conseqüència, les puntuacions obtingudes en la valoració d’aquest criteri són:

Criteri 2.1.
Puntuació

Màxima

Objectiu de viatgers de
pagament (CV)
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UTE 2

8,0

2.2. Valoració del criteri 2.2 “Antiguitat de la flota base de vehicles provisionals (ANT)”
(fins a un màxim de 4 punts)

L’apartat 11.2 del plec de clàusules administratives particulars estableix que el criteri “Antiguitat
de la flota base de vehicles provisionals (ANT)” es valorarà per aplicació de la fórmula:

Codi per a validació :PAOE0-KSIF4-Q5LU6
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Les ofertes presentades per les licitadores en relació al compromís de viatgers de pagament i
els paràmetres necessaris per a l’aplicació de la fórmula són:

On

APROVAT

representa l’antiguitat dels quaranta-vuit (48) vehicles proposats per l’empresa

licitadora j com a flota base de vehicles provisionals, respectant les prescripcions recollides a
l’apartat 6.6 del PPTE. L’
es calcularà, segons s’especifica a l’apartat 12.2.2 del
PCAP, per aplicació de la fórmula següent:

On ti (i=1...48) és l’antiguitat prevista en data 01/02/2021 de cadascun dels quaranta-vuit (48)
vehicles proposats per l’empresa licitadora j per prestar el servei com a flota base de vehicles
provisionals. S’expressarà en mesos, amb dos decimals significatius.

PUNTUACIONS DEL CRITERI
En conseqüència, les puntuacions obtingudes en la valoració d’aquest criteri són:

Puntuació
Criteri 2.2.

OLIVERAS VIGUESA

UTE 1

0,7

3,7

UTE 2

Màxima
Antiguitat de la flota
base
de
vehicles
provisionals (ANT)

4

0,4
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Les ofertes presentades per les licitadores en relació a l’antiguitat dels vehicles provisionals
addicionals són:
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L’apartat 11.2 del plec de clàusules administratives particulars estableix que el criteri “Nombre
de vehicles provisionals addicionals(NVPA)” es valorarà per aplicació de la fórmula:

On NVPAj representa el nombre de vehicles provisionals proposats per l’empresa licitadora j
addicionalment a la flota base de vehicles provisionals, segons es descriu a l’apartat 6.6 del
PPTE.

Es comprova que tots els vehicles compleixen amb el requeriments generals recollits a l’apartat
6.6 del PPTE i els requeriments específics de l’apartat 12.2.3 del PCAP (antiguitat màxima 7
anys).

PUNTUACIONS DEL CRITERI
En conseqüència, les puntuacions obtingudes en la valoració d’aquest criteri són:

Puntuació
Criteri 2.3.

OLIVERAS VIGUESA

UTE 1

Màxima
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Les ofertes presentades per les licitadores en relació al nombre de vehicles provisionals
addicionals són:
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2.3. Valoració del criteri 2.3 “Nombre de vehicles provisionals addicionals (NVPA)” (fins a
un màxim de 4 punts)

4

4

4

4

4

2.4. Valoració del criteri 2.4 “Cost unitari (Cu)” (fins a un màxim de 35 punts)

La puntuació de la proposició j s’obtindrà per aplicació de les fórmules que s’estableixen a
l’apartat 11.2 del plec de clàusules administratives particulars.
Per a cada proposició j, es calcularà el seu cost unitari

d’acord amb la fórmula següent:
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representa el valor del cost unitari d’operació mitjà, calculat segons la
següent fórmula, especificada a l’apartat 12.2.4 del plec de clàusules administratives
particulars:

representa el valor del cost d’inversió inicial en equipaments,
calculat segons s’especifica a l’apartat 12.2.5 plec de clàusules administratives
particulars.

és la magnitud total estimada per al servei, igual a 49.440.422 km útils

Per a cada oferta es calcularà també la baixa econòmica oferta

, que s’expressa en % i en

valors positius, segons la següent definició

8
Carrer 62, nº 16-18

Zona Franca

08040 Barcelona Telf. (+34) 93 223 51 51

www.amb.cat

Codi per a validació :PAOE0-KSIF4-Q5LU6
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 8/16.

On:
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - ACTA DE REUNIÓ CONTRACTACIÓ

FERNANDEZ CESTER, MANUELA (4 de 5)
Interventora Delegada. Cap de Servei Control Intern I
Data signatura :08/02/2021 11:55:29
HASH:9223217B2C59277D60591DEAB65F47C9A94CA475

POVEDA ZAPATA, ANTONI (5 de 5)
Vicepresident/a Area Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
Data signatura :08/02/2021 14:29:36
HASH:9223217B2C59277D60591DEAB65F47C9A94CA475

Nombre de vehicles
provisionals addicionals
(NVPA)
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On el cost unitari de referència

APROVAT

és igual a 4,2804 €/km útil.

A continuació, es calcularà el valor mitjà “corregit” Bmc del conjunt de les baixes ofertes. Es
parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que, en funció del nombre d’ofertes presentades,
es tindran en compte totes o s’eliminaran els extrems. Atès que en la present licitació s’han
presentat i acceptat 4 ofertes no s’eliminarà cap oferta d’acord amb l’establert a l’apartat 11.2
del plec de clàusules administratives particulars.
Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica. En el cas que les baixes
econòmiques de totes les ofertes siguin idèntiques, totes les ofertes rebran la màxima
puntuació, ja que totes elles seran l’oferta més econòmica.



Si



Si

Els valors del cost unitari d’operació anual i del cost d’inversió inicial en equipaments ofert per
les empreses licitadores són:


Cost unitari d’operació de vehicles convencionals (CuoCONVi)
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La resta d’ofertes es valoraran d’acord amb el procediment següent:
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Cost d’inversió inicial en equipaments (CmEQUIPINIj)

D’aquesta manera, els paràmetres necessaris per a l’aplicació de la fórmula de puntuació es
poden resumir en:
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Cost unitari d’operació de vehicles elèctrics (CuoELECi)

En

relació

als

valors

dels

costos

unitaris

d’operació

oferts

APROVAT

i

s’ha comprovat que:


no són superiors als valors de referència



respectivament establerts a l’apartat 12.2.4 del plec de clàusules administratives
particulars.
verifiquen
que
,
i

, I

En relació al cost unitari d’operació

, s’ha de verificar que l’oferta no contingui valors

anormals o desproporcionats. En l’informe de data 3 de desembre de 2020 (veure informe al
present expedient) es constatà que l’oferta presentada per la licitadora UTE 2 es troba en el
supòsit de valor anormal o desproporcionat en relació a la variable cost unitari
.
La Mesa de Contractació (veure acta 4 de 4 de desembre de 2020), en compliment dels plecs
que regeixen el contracte i de l'article 149 de la LCSP, sol·licità a l'empresa abans esmentada
una major justificació de la seva proposició en relació al baix nivell del cost unitari
ofert
mitjançant la presentació d'aquella informació i documents que resultessin pertinents a aquests
efectes.
La licitadora aportà la justificació requerida el passat 21 de desembre, donant compliment al
termini màxim establert en el requeriment de l’AMB.
Un cop rebuda i analitzada la documentació requerida, es constata que:


El supòsit de valor anormal o desproporcionat es produeix quan una oferta ofereix un
valor de la variable econòmica

, inferior en més de 10 unitats percentuals a la
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respectivament.
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corresponent a la UTE 2 és un -10,79% inferior a la

mitjana del conjunt de les ofertes presentades. Així, donades les ofertes presentades
per les altres empreses licitadores, el valor límit de

que hauria d’haver presentat la







La licitadora aporta informació i elements documentals justificatius addicionals respecte
de l’Estudi econòmic justificatiu presentat al sobre C,.
La informació aportada justifica el nombre d’unitats, els valors unitaris i els imports de
les partides recollides a la seva oferta del sobre C (d’acord amb els elements demanats
a l’apartat 12.2.6.2 del PCAP); així com les condicions de la seva oferta susceptibles de
determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa.
S’aporta detall addicional respecte a la identificació dels compromisos que emanen de
la seva oferta.
La licitadora presenta informació acreditativa addicional respecte de la seva proposta
d’inversions en equipaments inicials.



La licitadora ha manifestat que els seus costos de personal (directe, indirecte i antiguitat)
s’han obtingut aplicant els treballadors obtinguts de la seva oferta (sobre B), on
expressen el seu compromís de subrogació del personal.



En relació als elements més importats de l’estructura de costos, es constata que tant
Combustible i energia (14,22% Co) com Personal de conducció (51,32% Co) no
presenten un valor inferior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica del
valor d’aquestes partides per al conjunt de les ofertes presentades (el criteri emprat per
determinar valor anormal en aquesta licitació, en el cas disposar de quatre ofertes). En
el cas del Combustible i energia l’oferta de la UTE 2 és superior a dita mitjana aritmètica
en més d’un 10%.
La proposició econòmica de la UTE 2 inclou un 10% de benefici industrial, un valor per
sobre de la resta de licitadores.



En base a tot l’exposat, no es pot inferir que l’oferta presentada per UTE 2 no resulti viable i, per
tant, es trobi en situació d’oferta anormalment baixa, per la qual cosa es proposa l’acceptació de
la justificació de l’oferta econòmica presentada per la licitadora.
Amb tot l’exposat anteriorment, es procedeix a establir la puntuació:


la màxima puntuació (35 punts) es dona a l’oferta presentada per UTE 2 per ser la que
ha efectuat l’oferta més econòmica.
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UTE 2 per no ser considerada oferta anormal o desproporcionada seria 3,1839 €/km.
L’oferta presentada per la UTE 2 excedeix aquest límit per 0,0359 €/km, o el que és el
mateix, el 0,84% del cost unitari de referència
(establert en 4,2804 €/km).
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la valoració corresponent a les ofertes presentades per les licitadores Oliveras i UTE 1
s’obtenen per aplicació de la fórmula,


la valoració corresponent a l’oferta presentada per la licitadora Viguesa s’obté per
aplicació de la fórmula,

Criteri 2.4.
Puntuació

Màxima

Cost unitari (Cu)

Carrer 62, nº 16-18

35

Zona Franca

OLIVERAS VIGUESA
UTE 1
UTE 2

27,0
30,1
35,0

33,6

3. PUNTUACIÓ DELS CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Com a resultat de la valoració de les proposicions prèviament exposada, es presenta a
continuació el resum de les puntuacions obtingudes pels licitadors en els criteris quantificables
de forma automàtica:
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PUNTUACIONS DEL CRITERI

En conseqüència, les puntuacions obtingudes en la valoració d’aquest criteri són:
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Així doncs, la puntuació global 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,
considerant la valoració dels criteris dependents d’un judici de valor i dels criteris quantificables
de forma automàtica, ha estat la següent:
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4. VALORACIÓ GLOBAL

A la vista d’aquesta valoració dels criteris quantificables de forma automàtica i de la valoració
dels criteris dependents d’un judici de valor (veure acta 3 de la Mesa de Contractació de data 22
d’octubre de 2020) es procedeix a efectuar la valoració global de les proposicions.

La suma de la puntuació de cadascun dels criteris es pot resumir en:

APROVAT
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Empresa

Global

UTE 2

89,8

Viguesa

81,6

UTE 1

74,3

Oliveras

66,7

En conseqüència es proposa a l’òrgan de contractació la classificació següent i l’adjudicació en
favor 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) per un import de 159.407.553,00 euros.

Empresa

Puntuaci
ó
TOTAL

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)

89,80

VIGUESA DE TRANSPORTES, S.L

81,60
15
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En base a les consideracions efectuades en el present informe i atesa la puntuació final
atorgada, s’informa a la Mesa de Contractació que l’empresa UTE 2 [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)] ha estat la
millor classificada”.
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UTE MARFINA BUS, SA (50 per cent de participació) i TRANSPORTES UNIDOS
DE ASTURIAS, SL (50 per cent de participació)
74,30

OLIVERAS, SL
66,70
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I no havent-hi més assumptes dels quals tractar s’acaba l'acte a les dotze hores i deu minuts i
se n'estén aquesta acta que signen el President i els Vocals amb mi, la Secretària que en dono
fe.

