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1.- El regidor de Mobilitat i Via Pública - ALBERT ALFARO GIRO - 16/11/2021
2.- La tècnica auxiliar de Serveis Generals - ALICIA PERALTA MARTIN - 16/11/2021

Expedient de contractació LIC 28/2021

Acta de la mesa de contractació d’obertura del sobre digital A i de qualificació de la
documentació general en la licitació convocada per a l’adjudicació del contracte de
subministrament d’un autobús híbrid per a la prestació del servei de transport urbà
del municipi del Masnou.

President:

Sr. Albert Alfaro i Giró, regidor delegat de mobilitat.

Vocals:

Sr. Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament.
Sra. Teresa Fernández Hinojosa, interventora de l’Ajuntament.
Sra. Neus Subirats Alcalde, cap d’urbanisme
Sra. Ainoa Mesalles Cazorla, tècnica de mobilitat.

Secretària:

Sra. Alicia Peralta Martin, tècnica auxiliar de l’àrea Serveis Generals

Amb motiu d’una incidència tècnica de l’eina del Sobre Digital de la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública, no es pot accedir a la plataforma d’obertura dels sobres. Per
aquest motiu la mesa de contractació acorda posposar la reunió.

Essent les 13:03 hores, es constitueix la Mesa de contractació de forma telemàtica, en
segona convocatòria en sessió privada i de la forma precedentment assenyalada, per
procedir a l’obertura del Sobre digital A i a la qualificació de la documentació general
incorporada en aquest sobre presentada pels licitadors que han optat a la licitació per a la
contractació del subministrament d’un autobús híbrid per a la prestació del servei de
transport urbà del municipi del Masnou.
La Mesa examina la relació d’empreses que han presentat el sobre digital mitjançant la
plataforma de contractació i que, segons el certificat de registre d’ofertes emès per l’eina
Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública són les següents:
1. Solaris Bus Ibérica, SLU
2. Evobus Ibérica, SAU
Els custodis apliquen credencials i es procedeix a l’obertura del sobre digital A.
A continuació la mesa de contractació procedeix a l’examen de la documentació
presentada en el sobre digital de cada un dels licitadors.
Després de l’examen de la documentació presentada en el sobre digital A, la Mesa de
contractació acorda requerir a les dues empreses presentades a la licitació perquè, en un
termini de 3 dies hàbils des del requeriment, complementin l’últim paràgraf del DEUC
inclòs en el sobre digital A.
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Al Masnou, en data 15 de novembre de 2021, a les 11:08 hores, es constitueix en primera
convocatòria la Mesa de contractació de forma telemàtica, en sessió privada i de la forma
precedentment assenyalada, per procedir a l’obertura del Sobre digital A i a la qualificació
de la documentació general incorporada en aquest sobre presentada pels licitadors que
han optat a la licitació per a la contractació del subministrament d’un autobús híbrid per a
la prestació del servei de transport urbà del municipi del Masnou.
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La reunió finalitza a les 13:18 hores.
I perquè així consti, s’estén aquesta acta que, després de llegir-la, signen el president i la
secretària de la mesa que certifica.

El Masnou,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

El regidor de Mobilitat i Via Pública
ALBERT ALFARO GIRO
16/11/2021

La tècnica auxiliar de Serveis Generals
ALICIA PERALTA MARTIN
16/11/2021
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