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CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI PÚBLIC
DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS
ENTRE ELS BARRIS D’HORTA I GRÀCIA DE BARCELONA
INFORME
DE VALORACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
DEPENDENTS D’UN JUDICI DE VALOR

APROVAT

APROVAT

Per acord del Consell Metropolità de l’AMB, de data 25 de febrer 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 urbà de viatgers entre els
barris d’Horta i Gràcia de Barcelona
A la licitació s’han presentat, d’acord amb l’acta 1 de la Mesa de Contractació de data
10 de juny de 2020, dues proposicions, que corresponen a:



MARFINA BUS, S.A (en endavant Marfina)
UTE: EMPRESA MONFORTE, SA (30 per cent de participació); CASTROMIL, SA (30
per cent de participació); i ALCALABUS, SL (40 per cent de participació). (En
endavant UTE).

Les dues propostes han estat admeses i per tant, es procedeix a la valoració del sobre
B.

El plec de clàusules administratives particulars del contracte estableix, a la clàusula 11, els
següents criteris d’adjudicació:
Criteri

Puntuació màxima

1.1. Operativa del servei

20

1.2. Qualitat del servei

22

1.3. Relació amb les persones usuàries

7

Subtotal criteris dependents d’un judici de valor

49

2. Criteris quantificables de forma automàtica
2.1. Objectiu de viatgers de pagament (CV)

8

2.2. Cost unitari (Cu)

43

Subtotal criteris quantificables de forma automàtica

51

Total

100
2

Codi per a validació :I4JA1-54WA9-JRP6C
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/26.

1. Criteris dependents d’un judici de valor
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME

GIMENEZ PASCUAL, AURORA (1 de 3)
Adm. Gestió Transports 3
Data signatura :23/07/2020 8:23:41
HASH:C2BD06A737303FC9458781E78E7DCFEEC87030F7

WESSLING TOLON, ULI RAMON (2 de 3)
Tècnic/a Superior - Planificació i Estudis WT
Data signatura :23/07/2020 8:50:19
HASH:C2BD06A737303FC9458781E78E7DCFEEC87030F7

VILALTA COTS,Laia (3 de 3)
Tècnic/a superior de Gestió i Explotació VC
Data signatura :23/07/2020 8:53:53
HASH:C2BD06A737303FC9458781E78E7DCFEEC87030F7

1. CRITERIS DE VALORACIÓ

APROVAT

Obert el sobre B que conté la documentació relativa als criteris d’adjudicació
dependents d’un judici de valor, es procedeix en primer lloc a la valoració dels esmentats
criteris (1.1, 1.2 i 1.3 de la taula anterior).

2. VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS EN RELACIÓ ALS CRITERIS DEPENDENTS D’UN
JUDICI DE VALOR
La valoració dependent d’un judici de valor estarà relacionada amb el valor tècnic de la
proposició i la qualitat de servei que ofereixi, i es farà d’acord amb els criteris que
s’expressen a la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars. L’apartat
11.1 detalla els diferents aspectes que seran objecte de valoració per a la puntuació dels
criteris dependents d’un judici de valor, d’acord amb el contingut del sobre B que es
demana a l’apartat 12.1.

2.1. Valoració del criteri 1.1 “Operativa del servei” (fins a un màxim de 20 punts)

Programació detallada del servei base establert al Projecte de servei (Annex 1 del
PPTE): Consistència, detall i exactitud de la programació detallada del servei per als
diferents períodes considerats. Justificació dels horaris per tal d’assolir una bona
eficiència en l’atenció a la demanda del servei i en l’aprofitament dels recursos
humans i materials necessaris. Justificació dels temps de recorregut. Justificació de
les velocitats comercials considerades. Justificació de les produccions del servei
(hores útils). Justificació de l’assignació del personal de conducció a les diferents
línies del servei base. Justificació de l’assignació de vehicles a les diferents línies del
servei base. (16,0 punts)

-

Tractament de situacions operatives especials: Consistència, detall i exactitud del
tractament proposat per a les situacions operatives especials. Justificació de
l’operativa prevista a les terminals del servei. Justificació de l’operativa del servei
prevista en cas d’interrupció dels itineraris habituals. Justificació de l’operativa del
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La puntuació màxima de cada proposició pel que fa al conjunt d’aquests criteris serà de
49 punts. Les proposicions que no aconsegueixin una puntuació mínima de 25 punts
seran desestimades, i no seran objecte de valoració pel que fa als criteris quantificables
de forma automàtica.

APROVAT

servei prevista en el cas d’esdeveniments excepcionals o afectacions al sistema de
transport que impliquin puntualment una elevada demanda del servei. Garanties per
a les persones usuàries de bona qualitat en la prestació del servei en situacions
operatives especials. (4,0 punts)

2.1.1. Subcriteri 1.1.1 “Programació detallada del servei base establert al Projecte de
servei” (fins a 16 punts)
A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.1.1
“Programació detallada del servei base establert al Projecte de servei”:
MARFINA
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, molt adient.

Justifica de manera adient els horaris per atendre el repartiment de la demanda al llarg
del dia així com l’aprofitament de recursos humans i materials.

La justificació de les velocitats comercials per tipus de dia i períodes horaris, es considera
detallada i justificada, així com la comparativa amb els històrics proporcionats al PPTE i
també la velocitat percebuda per les persones usuàries (sense tindre en compte el
temps de regulació) per tipus de dia i franja horària.
La descripció i justificació de les produccions és adient. Les hores útils estan detallades
diària i anualment per tipus de dia i període.
L'assignació del personal de conducció a les diferents línies del servei base es troba
descrita de manera molt detallada. Per a dur a terme la justificació de l’assignació del
personal, la licitadora esmenta l’ús del software Heurès, així com el respecte a les
condicions recollides al conveni actual del personal de conducció. Es detalla el nombre
de torns de conducció per línia, tipus de dia i període. Es té en compte l’absentisme a
l’hora de dimensionar el nombre total de personal de conducció.
4

Codi per a validació :I4JA1-54WA9-JRP6C
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 4/26.

El temps de recorregut queda descrit i justificat de manera molt adient utilitzant dades
pròpies i el recolzament de l’eina Google Maps.

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME

GIMENEZ PASCUAL, AURORA (1 de 3)
Adm. Gestió Transports 3
Data signatura :23/07/2020 8:23:41
HASH:C2BD06A737303FC9458781E78E7DCFEEC87030F7

WESSLING TOLON, ULI RAMON (2 de 3)
Tècnic/a Superior - Planificació i Estudis WT
Data signatura :23/07/2020 8:50:19
HASH:C2BD06A737303FC9458781E78E7DCFEEC87030F7

VILALTA COTS,Laia (3 de 3)
Tècnic/a superior de Gestió i Explotació VC
Data signatura :23/07/2020 8:53:53
HASH:C2BD06A737303FC9458781E78E7DCFEEC87030F7

Detalla l’hora de sortida de cada expedició, per sentit i per tipus de dia, per tots els
períodes seguint els criteris exposats al PPTE i al PCAP.

APROVAT

Descriu de forma detallada l’assignació del nombre de vehicles a cada línia així com la
reserva disponible. També descriu els models de vehicles que es proposa per cada tipus
de línia en cada període, en funció dels plans de renovació de vehicles previstos. Justifica
amb consistència l’adequació dels vehicles al servei en base a les seves dimensions en
relació al recorregut de les línies, la seva capacitat així com la seva motorització.

UTE
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, adient.
Detalla l’hora de sortida de cada expedició, per sentit i per tipus de dia, per tots els
períodes seguint els criteris exposats al al PPTE i al PCAP.
Justifica de manera molt adient els horaris per atendre el repartiment de la demanda al
llarg del dia així com l’aprofitament de recursos humans i materials.

La descripció i justificació de les produccions és molt adient. Es proporciona un quadre
resum de les magnituds del servei amb les hores útils per dia i any, per cada període així
com també un quadre amb les produccions totals per cada període. Les hores útils estan
molt detallades diària i anualment per tipus de dia i període.
L'assignació del personal de conducció a les diferents línies del servei base es troba
descrita de manera molt detallada. Per a dur a terme la justificació de l’assignació del
personal, la licitadora esmenta l’ús del software GoalDriver i es detalla el seu
funcionament. S’esmenta el respecte a les condicions recollides al conveni actual del
personal de conducció. Es detalla el nombre de torns de conducció per línia, tipus de dia
i període així com les hores útils i les hores en buit i es proporciona una breu explicació
de com queden els torns per cada període. Es té en compte l’absentisme a l’hora de
dimensionar el nombre total del personal de conducció.
Descriu de forma detallada l’assignació del nombre de vehicles a cada línia així com la
reserva disponible. El model de vehicle assignat a cada línia s’indica en relació a la seva
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El temps de recorregut queda descrit i justificat de manera molt adient amb l’estudi i el
treball de camp i el recolzament de l’explotació dels arxius GTFS.

APROVAT

motorització. Es justifica la consistència de l’adequació dels vehicles al servei en base a
la seva capacitat i a la seva motorització. No obstant, l’anàlisi de les dimensions dels
vehicles en relació als recorreguts presenta limitacions importants, tractant els vehicles
midis de manera genèrica per al conjunt de les línies del servei.

PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest
subcriteri:
Subcriteri 1.1.1
Programació detallada del
servei base establert al
Projecte de servei

Puntuació
Màxima

Marfina

UTE

16

14,4

11,9

A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.1.2
“Tractament de situacions operatives especials”:

Realitza una anàlisi adient de les terminals actuals, parant especial atenció a l’espai
disponible per estacionar un segon autobús, que es podria derivar de qualsevol
operativa especial de reforç o per qualsevol altra situació provisional que impedeixi el
normal control de la regularitat de la línia. Es realitza una descripció detallada dels
problemes detectats a cada terminal i es realitzen propostes d’adequació de l’entorn. Es
descriu l’operativa a les terminals a partir de la proposta d’ubicacions alternatives en
cas de desviaments de recorregut que no permetin arribar als terminals indicats. Es
proposa l’aturada dels motors a partir dels 3 minuts de regulació i la posada en
funcionament 1 minut abans de l’inici del nou recorregut.
Es descriu de manera adient l’operativa del servei prevista en cas d’interrupció dels
itineraris habituals així com el protocol d’actuació en aquesta circumstància.
S’identifiquen els principals esdeveniments programats de forma regular que impliquen
6
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2.1.2. Subcriteri 1.1.2 “Tractament de situacions operatives especials” (fins a 4 punts)

APROVAT

la interrupció dels itineraris habituals. Es detalla un pla de rutes alternatives a aplicar en
ocasió d’esdeveniments o operatives especials.
Es descriu de manera general el protocol a seguir en relació a l’operativa del servei en
cas d’esdeveniments excepcionals i de manera detallada en cas d’afectacions al sistema
de transport que impliquin elevada demanda. Es proposen mesures de flexibilitat del
personal i material mòbil per a fer front a situacions imprevistes. Es disposarà de 2 torns
auxiliars de guàrdia a cotxera, per donar cobertura al servei en cas de requeriment de
reforç.
Es proposa una estratègia per a garantir a les persones usuàries la bona qualitat de la
prestació del servei en situacions operatives excepcionals basada en un sistema general
de millora continuada del procés d’identificació, disseny de solucions, control i
seguiment.

S’indica que es gestionaran les situacions operatives especials en el marc del servei
segons la norma UNE-EN ISO22301:2015. Es descriu de manera molt adient el protocol
per l’operativa del servei prevista en cas d’interrupció dels itineraris habituals,
diferenciant entre les interrupcions programades i les no programades, i s’identifiquen
els recorreguts alternatius. Es proposta la utilització de tots els mitjans a l’abast de
l’operador per comunicar incidències, especialment la utilització dels mitjans AMB i en
especial la utilització del GIT AMB per a la comunicació d’alteracions.
Justifica de manera adient l’operativa del servei prevista en el cas d’esdeveniments
excepcionals o afectacions al sistema de transport que impliquin puntualment una
elevada demanda del servei. La proposta detalla amb precisió les passes a seguir en el
cas de demandes elevades per circumstàncies previstes. La proposta està ben
estructurada i detallada precisant les fases a seguir en ocasió de demandes elevades per
7
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Es realitza una descripció clara i ordenada, que es considera suficient, de les operatives
a les terminals, exposant amb claredat les accions del personal de conducció, els canvis
de torn, les operacions de pupitre, recollida i neteja del vehicle. La proposta analitza i
concreta de manera adient l’operativa i la maniobrabilitat a les diferents terminals i es
proposen accions que facilitarien l’estacionament de 2 vehicles. Es proposa l’aturada de
motors en temps superiors de regulació als 2 min, a les parades terminals, justificant
una millora qualitativa en termes de contaminació ambiental i acústica.
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UTE
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, adient.

APROVAT

circumstàncies imprevistes. Es disposarà de 2 conductors de retén amb base a les
instal·lacions de referència proposades pel licitador per assumir els serveis de reforç, en
funció dels períodes descrits al PPTE.
Les garanties per a les persones usuàries de bona qualitat en la prestació del servei en
situacions operatives especials es troben indicades. Es justifica adequadament
l’operativa a seguir per a garantir a les persones usuàries la bona qualitat de la prestació
del servei proposant diferents mesures en casos de contingències diverses als usuaris,
en matèria de seguretat, higiene i prevenció.

PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest
subcriteri:
Subcriteri 1.1.2

Marfina

UTE

4

3,0

3,3

2.2. Valoració del criteri 1.2 “Qualitat del servei” (fins a un màxim de 22 punts)

-

Vehicle provisional a aportar per l’empresa licitadora: Consistència i detall de la
proposta de vehicle provisional, i adequació a les necessitats del servei. Antiguitat
del vehicle provisional proposat. Nivells d’emissions i estalvi energètic. Estat general
actual del vehicle. Condicions d’accessibilitat del vehicle. Configuració interna del
vehicle. Carrosseria i acabats. Actuacions previstes sobre el vehicle provisional
prèvies a la seva entrada en servei. (2,0 punts)

-

Equips i sistemes embarcats proposats recollits al PPTE: Consistència i detall de la
proposta dels equips i sistemes, i adequació a les necessitats del servei. Justificació i
qualitat del sistema SAEI definitiu proposat. Justificació i qualitat del sistema
d’informació a bord de l’autobús. Justificació i qualitat del sistema de videovigilància.
Justificació i qualitat del sistema de comptatge de viatgers. Justificació i qualitat del
sistema de seguretat activa avançat a bord. Justificació i abast de les funcionalitats
8
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Tractament de situacions
operatives especials

Puntuació
Màxima

APROVAT

-

Organització i formació del personal dedicat a la prestació del servei. Consistència,
detall i adequació de l’estructura i organització del personal proposades per a
atendre les necessitats del servei. Material i recursos de què disposa el personal.
Model de gestió del personal proposat. Qualitat, consistència i grau de detall del Pla
de formació proposat, amb particular atenció a la formació en atenció al client
(especialment dirigida a l’atenció a persones d’edat avançada i/o amb diversitat
funcional i/o en situació de vulnerabilitat). (4,0 punts)

-

Senyalització i gestió de les parades del servei: Consistència, detall, abast i
adequació al servei de la proposta d’operativa prevista per dur a terme la
senyalització, informació, manteniment i renovació de les parades del servei. Mitjans
humans i materials assignats per al desenvolupament d’aquesta operativa. Model
de relació directa amb l’AMB en relació a la senyalització i gestió de les parades.
Particularment, les actuacions destinades al control de la qualitat de la senyalització
i gestió de les parades, així com la concreció i el nombre de recursos dedicats. (4,0
punts)

-

Inspecció i control del servei proposat: Qualitat, abast, adequació al servei i grau de
detall del Pla d’inspecció i control del servei proposat. Mitjans humans i materials
assignats per al seu desenvolupament. Model de relació directa amb l’AMB.
Particularment, les actuacions destinades al control de la qualitat del servei; així com
les actuacions destinades al control i lluita contra el frau, el compromís respecte al
nombre i la distribució de les inspeccions per al control del frau i els mecanismes
proposats per a la verificació per part de l’AMB d’aquest compromís. Garanties de
control del frau adequades a la realitat del servei. (4,0 punts)

-

Pla de sostenibilitat ambiental: Qualitat i adequació al servei i grau de detall del Pla
de sostenibilitat ambiental. Actuacions proposades orientades a l’eficiència
energètica del servei, la minimització d’emissions contaminants i la minimització de
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9

Codi per a validació :I4JA1-54WA9-JRP6C
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 9/26.

Millores ofertes pels licitadors en relació a equips i sistemes embarcats no recollits
al PPTE: Abast, consistència i detall de la millora proposada en relació al sistema
WiFI. Adequació de la millora proposada a les necessitats del servei. Calendari
d’implantació de la millora proposada. (0,5 punts)
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dels sistemes provisionals proposats per a l’inici del servei i de les activitats previstes
per garantir el seu correcte funcionament en el moment d’iniciar el servei.
Justificació i abast del calendari i de les activitats previstes per garantir una correcta
transició dels equipaments provisionals (SAEI) als equipaments definitius. (4,5 punts)

APROVAT

contaminació acústica, tenint en compte els vehicles i el personal de conducció. (3,0
punts)
2.2.1. Subcriteri 1.2.1 “Vehicle provisional a aportar per l’empresa licitadora” (fins a 2
punts)
A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.2.1 “Vehicle
provisional a aportar per l’empresa licitadora”:
MARFINA
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, molt adient.

UTE
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, suficient.
Proposa dos vehicles provisionals nous (un a utilitzar com vehicle provisional i un a
substituir un dels vehicles de la flota a subrogar matriculat el 2007 i amb motorització
Euro 4). En aquest subcriteri, es valora exclusivament el vehicle amb funció de vehicle
provisional, segons es descriu al PPTE. El vehicle proposat és un MERCEDES-BENZ
CITARO K HYBRID, amb energia de tracció híbrida dièsel-elèctrica i motor Euro 6. És un
vehicle de tipologia midi, de 10,623 m de llarg i 2,55m d’ample. La proposta justifica de
manera insuficient l’adequació del vehicle proposat als itineraris i les parades.
El nivell d’emissions es troba ben descrit i justificat. D’altra banda, la definició de
l’accessibilitat s’ha realitzat de forma molt acurada. En relació a la configuració interna
10
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El nivell d’emissions corresponent segons energia de tracció, motorització i marca i
model permet valorar la seva qualitat ambiental des del punt de vista de consum i
emissions. D’altra banda, el grau de detall de definició de l’accessibilitat del vehicle es
considera suficient. En relació a la configuració interna, es descriuen les places
disponibles de manera adient i la proposta es considera adequada al servei. Altrament,
la carrosseria i acabats es troben descrits breument. Finalment, s’enumeren les
actuacions prèvies a l’inici del servei de manera suficient.
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Proposa un vehicle provisional nou i s’exposa l’estat general del vehicle, que es
considera adequat per al servei. Es tracta del model Vectia Teris, amb energia de tracció
híbrida dièsel-elèctrica i motor Euro 6. És un vehicle de tipologia midi, de 9,675 m de
llarg i 2,44m d’ample.

APROVAT

proposada, es troba definida de manera adient i consistent i la proposta es considera
adequada al servei. Altrament, el grau de detall de definició de la carrosseria i acabats
es considera molt adient. Finalment, indicar que no s’enumeren les actuacions
detallades prèvies a l’inici del servei.

PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest
subcriteri:
Subcriteri 1.2.1
Vehicle provisional a
aportar per l’empresa
licitadora

Puntuació
Màxima

Marfina

UTE

2

1,9

0,7

A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.2.2 “Equips i
sistemes embarcats proposats recollits al PPTE”:

La descripció i justificació del sistema SAEI definitiu proposat es considera suficient. Es
fa una descripció genèrica tant del sistema central (hardware i software) com dels
equips embarcats. Es descriuen les funcionalitats amb què es dotarà el sistema.
La descripció del contingut visual de les pantalles d’informació a l’usuari és molt
detallada. La relació del sistema amb el SAEI queda indicada com una de les
característiques descrites de manera genèrica. D’altra banda, els elements que
composen el sistema s’indiquen de manera genèrica.
El sistema de videovigilància, integrat amb el SAEi, es troba descrit de manera suficient,
amb identificació dels elements fonamentals del sistema, i es considera adequat per al
servei. Es planteja un sistema amb 2 càmeres, justificant el compliment dels
requeriments funcionals establerts i per tant es garanteix la visibilitat íntegra de
11
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MARFINA
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, suficient.
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME

GIMENEZ PASCUAL, AURORA (1 de 3)
Adm. Gestió Transports 3
Data signatura :23/07/2020 8:23:41
HASH:C2BD06A737303FC9458781E78E7DCFEEC87030F7

WESSLING TOLON, ULI RAMON (2 de 3)
Tècnic/a Superior - Planificació i Estudis WT
Data signatura :23/07/2020 8:50:19
HASH:C2BD06A737303FC9458781E78E7DCFEEC87030F7

VILALTA COTS,Laia (3 de 3)
Tècnic/a superior de Gestió i Explotació VC
Data signatura :23/07/2020 8:53:53
HASH:C2BD06A737303FC9458781E78E7DCFEEC87030F7

2.2.2. Subcriteri 1.2.2 “Equips i sistemes embarcats proposats recollits al PPTE” (fins a
4,5 punts)

APROVAT

l’interior del vehicle. S’ofereix la possibilitat de “pixelar” zones de les imatges, fet que
efectivament aporta valor afegit a la proposta en el sentit que minimitza les vistes
exteriors del vehicle.
El sistema de comptatge de viatgers es descriu de manera genèrica, donant per enteses
algunes de les característiques i funcionalitats del sistema. L’explicació dels resultats del
comptatge de viatgers i de la matriu OD es realitza de forma global.
Es descriu el sistema de seguretat activa avançat a bord amb què s’equiparà els vehicles.
La descripció dels elements que la composen és genèrica i s’explica juntament amb la
descripció del sistema. Els funcionals i resultats del sistema queden indicats de manera
detallada, així com la transferència de les dades a l’AMB.

UTE
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, molt adient.
La descripció i justificació del sistema SAEI definitiu proposat es considera molt adient.
Es descriu amb molt detall tant el sistema central (hardware i software) com els equips
embarcats, fent especial èmfasi en el model d'arquitectura proposat, el model tècnic de
la solució adoptada, la viabilitat tècnica i d’implantació i les funcionalitats amb què es
dotarà el sistema.
La descripció i justificació tècnica i operativa del sistema d’informació a bord de
l’autobús es considera molt adient. Es detalla la relació amb el sistema SAEI i es descriu
de manera molt detallada el model d'arquitectura proposat i el model tècnic de la
solució adoptada. Es justifica la viabilitat tècnica i d’implantació i es descriu de manera
molt adient les funcionalitats amb què es dotarà el sistema. A més, incrementen els
12
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La descripció del calendari i de les activitats previstes per garantir una correcta transició
dels equipaments provisionals (SAEI) als equipaments definitius es considera molt
adient. Es proposa un calendari de treball pel qual la transició a l’equipament definitiu
es realitzarà una vegada transcorreguts 9 mesos des de l’inici del servei, fet que
incrementa el requeriment del plec –establert en 12 mesos.
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Les funcionalitats dels sistemes provisionals proposats per a l’inici del servei (SAEI
provisional) es troben descrits amb molt detall i es fa esment de la continuïtat del SAE
actual pel qual es garanteix el seu correcte funcionament a l’inici del servei.

APROVAT

requeriments mínims del PPTE i proposen la instal·lació de dues pantalles de 32’’ tipus
wide-screen per cada vehicle.
Es proposa un sistema de videovigilància integrat amb el SAEI, que es troba explicat de
manera molt adient, amb descripció de l’arquitectura i dels elements fonamentals de
cada sistema i subsistema, i es considera adequat per al servei. Es planteja equipar els
vehicles amb 4 càmeres, fet que garanteix la visibilitat íntegra de l’interior del vehicle.
La descripció del sistema de comptatges de viatgers és molt detallada. Es descriuen amb
detall els elements que composen el sistema, així com les seves funcionalitats. Es
proposa una alternativa principal per al càlcul de les matrius OD i una segona alternativa
en cas que la primera no sigui acceptada per l’AMB. S’indiquen els punts forts i febles
de cada una de les alternatives proposades. Es diferencia clarament entre el tractament
de les dades provinents del sistema de comptatge de passatgers i els del càlcul de la
matriu OD.

La descripció del calendari i de les activitats previstes per garantir una correcta transició
dels equipaments provisionals (SAEI) als equipaments definitius es considera molt
adient. Es proposa una reducció del termini màxim de 12 mesos establert al PPTE ja que
l’oferta preveu realitzar la transició a l’equipament definitiu passats 4 mesos de l’inici
del servei.

PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest
subcriteri:
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Les funcionalitats dels sistemes provisionals proposats per a l’inici del servei (SAEI
provisional) es troben descrits amb molt detall. Es descriu de manera molt adient les
activitats previstes per garantir el seu correcte funcionament en el moment d’iniciar el
servei.
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La descripció tècnica i operativa del sistema de seguretat activa avançat a bord és molt
detallada. S’expliquen amb claredat els components que la composen, així com les seves
funcionalitats. S’indiquen els resultats esperats i la manera de transferir-los a l’AMB.

APROVAT

Subcriteri 1.2.2
Equips i sistemes
embarcats proposats
recollits al PPTE

Puntuació
Màxima

Marfina

UTE

4,5

2,7

4,4

2.2.3. Subcriteri 1.2.3 “Millores ofertes pels licitadors en relació a equips i sistemes
embarcats no recollits al PPTE” (fins a 0,5 punts)
A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.2.3 “Millores
ofertes pels licitadors en relació a equips i sistemes embarcats no recollits al PPTE”:

UTE
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, adient.
Es proposa la implementació d’un sistema wifi per a usuaris a bord dels vehicles. La
proposta s’explica de manera detallada. Els elements que composen el sistema queden
descrits de forma adequada. S’indica de manera general la manera amb la qual es poden
adaptar les funcionalitats perquè s’adeqüi al servei. S’indica un termini per la
implementació del sistema de 2 mesos.

PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest
subcriteri:

14

Codi per a validació :I4JA1-54WA9-JRP6C
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 14/26.

Es proposa la implementació d’un sistema wifi per a usuaris a bord dels vehicles. La
proposta s’explica de manera detallada. Els elements que composen el sistema queden
descrits de forma adequada. Es realitzen propostes per tal d’incorporar funcionalitats
als sistema perquè s’adeqüi al servei amb la proposta de nous continguts. La generació
dels continguts i la seva coordinació amb els equips de l’AMB queden sense detallar.
S’indica un termini d’implementació de 12 dies.
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MARFINA
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, adient.

APROVAT

Subcriteri 1.2.3
Millores ofertes pels licitadors en
relació a equips i sistemes
embarcats no recollits al PPTE

Puntuació
Màxima

Marfina

UTE

0,5

0,4

0,4

2.2.4. Subcriteri 1.2.4 “Organització i formació del personal dedicat a la prestació del
servei” (fins a 4 punts)
A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.2.4
“Organització i formació del personal dedicat a la prestació del servei”:
MARFINA
L’oferta, en relació a aquest subcriteri, es considera adient.

El model de gestió presentat descriu com es durà a terme la selecció de personal de
conducció i el programa de suport pel personal de conducció de nova incorporació. Així
mateix, exposa els programes de seguiment continu i bones pràctiques de conducció i
gestió de la seguretat.
En referència al pla de formació presentat, aquest inclou tant la formació continuada
del personal subrogat com la formació prevista per a les noves incorporacions. El pla
inclou una descripció exhaustiva dels objectius, continguts i característiques de cada
curs que es proposa. La periodicitat dels cursos es considera adient. S’inclou i es descriu
de manera detallada tota la tipologia de cursos que es demana als plecs, tenint en
consideració els diferents perfils professionals i amb particular atenció a la formació en
atenció al client.
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Els recursos per al personal es consideren adequats, destacant l’eina de formació online
complementària que disposen tots els empleats i els softwares informàtics de gestió i
planificació integral.
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La proposició descriu acuradament l’organització i estructura del personal directe i
indirecte a partir de l’organigrama i del detall del nombre de persones per categoria,
conforme a l’estructura de l’empresa. També indica clarament les funcions i dedicació
del personal al servei, incloent el nombre d’hores anuals dedicades al servei.

APROVAT

UTE
L’oferta, en relació a aquest subcriteri, es considera adient.
La proposició descriu acuradament l’organització i estructura del personal a partir de
l’organigrama i el detall del nombre de persones per categoria, conforme l’estructura
de l’empresa. També indica els diferents serveis externs de suport al servei que la
licitadora preveu contractar, amb els compromisos de col·laboració amb tercers. Alhora,
s’exposen clarament les funcions i dedicació del personal al servei, incloent el nombre
d’hores anuals i mensuals dedicades al servei.
Els recursos per al personal es consideren adequats, destacant les aplicacions de
comunicació interna.

PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest
subcriteri:
Subcriteri 1.2.4
Organització i formació del
personal dedicat a la
prestació del servei

Puntuació
Màxima

Marfina

UTE

4

3,3

2,8
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El pla de formació presentat inclou tant la formació continuada del personal subrogat
com la formació prevista per a les noves incorporacions. El pla inclou la descripció dels
objectius, continguts i característiques de cada curs que es proposa i el detall de la
proposta es considera suficient. S’inclou i es descriu de manera genèrica tota la tipologia
de cursos que es demana als plecs.
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El model de gestió presentat exposa una sèrie de compromisos en matèria laboral, social
i de transparència per a tot el personal del servei, orientats a millorar la qualitat de vida
del personal, la conciliació de la vida familiar i laboral, preservar la igualtat entre homes
i dones en l'exercici del treball, així com afavorir la integració de col·lectius vulnerables
mitjançant la col·laboració amb empreses d’economia social o d’inserció laboral.
Aquests compromisos podran ser comprovats durant tota la vigència del contracte.

APROVAT

2.2.5. Subcriteri 1.2.5 “Senyalització i gestió de les parades del servei”(fins a 4 punts)
A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.2.5
“Senyalització i gestió de les parades del servei”:
MARFINA
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, adient.
Es detalla de manera adient la descripció de les tasques a realitzar per a la gestió de les
parades del servei.

Es descriuen de manera adient les actuacions destinades al control de la qualitat de la
senyalització i la gestió de les parades. Es considera adient la inclusió d’un informe
mensual amb les revisions realitzades, dins d’aquestes revisions es considera adequat el
control de la informació que es proporciona als panells d’informació a l’usuari. Els
mitjans materials proposats per aquesta tasca s’adeqüen a les característiques del servei
Les tasques de manteniment i neteja estan adequadament descrites, són consistents
amb les necessitats del servei i la freqüència de revisió i manteniment de les parades és
suficient per a la prestació del servei.

UTE
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, adient.
Es detalla de manera adient la descripció de les tasques a realitzar per a la gestió de les
parades del servei.
Es considera que la descripció dels mitjans humans i la dedicació indicada per dur a
terme les tasques són adients a les necessitats. Pel que fa als mitjans materials proposats
17
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El model de relació directa amb l’AMB en relació a la senyalització i gestió de les parades
és adient.
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Es considera que la descripció dels mitjans humans i la dedicació que s’ha indicat per a
dur a terme les tasques de gestió i manteniment són adients per al desenvolupament
d’aquesta operativa. Pel que fa als mitjans materials proposats per a l’operativa de
senyalització i gestió de les parades, es consideren adients els equips presentats, amb
incorporació de vehicles elèctrics (1 cotxe elèctric i 1 moto elèctrica) i els dispositius
digitals.

APROVAT

per a l’operativa de senyalització i gestió de les parades, es considera suficient l’equip
presentat, amb incorporació d’un vehicle elèctric, i els dispositius digitals.
El model de relació directa amb l’AMB en relació a la senyalització i gestió de les parades
és molt adient.
Les actuacions destinades al control de la qualitat de la senyalització i gestió de les
parades estan detallades de manera adient. Es considera adient la inclusió d’un informe
mensual amb les revisions realitzades. Es concreta la descripció dels materials de
senyalització disponibles. Les tasques de manteniment i neteja estan detallades i són
consistents amb les necessitats del servei i es proposa una freqüència de revisió i
manteniment de les parades molt adequada a la prestació del servei. També es
considera molt adient la revisió preventiva que es realitza a les parades.

Senyalització i gestió de les
parades del servei

Puntuació
Màxima

Marfina

UTE

4

3,1

3,1

2.2.6. Subcriteri 1.2.6 “Inspecció i control del servei proposat” (fins a 4 punts)
A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.2.6 “Inspecció
i control del servei proposat”:
MARFINA
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, adient.
Descriu de forma adequada les actuacions destinades al control de qualitat, la
freqüència d'inspecció i els aspectes a valorar a cadascuna de les inspeccions. La
descripció detalla la periodicitat en funció del tipus d'aspectes a avaluar, incloent
controls diaris com en el cas de la neteja o determinats aspectes del manteniment,
setmanals com la valoració de la presència del personal de conducció, o quinzenals, com
és el cas del manteniment preventiu. La freqüència i metodologia descrites es
18
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Subcriteri 1.2.5
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PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest
subcriteri:

APROVAT

consideren adequades. La concreció en el nombre de recursos humans i materials que
s'hi preveu dedicar es valoren com a suficients per a les actuacions de control a realitzar
i adequats per tal que l'AMB en supervisi el compliment.
Especifica de forma adient la composició, dedicació i funcions de l’equip destinat a la
relació directa amb l’AMB, format per personal amb responsabilitats directives i
tècniques.
L’oferta descriu amb detall la metodologia de les actuacions destinades al control de
frau, tant intern com extern. Descriu de forma adient les funcions de cadascuna de les
persones de l'equip. La quantificació del nombre de recursos humans i materials que es
preveu dedicar es considera adequada a les tasques a realitzar.

Descriu el seguiment dels indicadors de qualitat del servei segons un model de control
basat en la parametrització de diferents aspectes del servei. Es valora de manera adient
l'aportació d'una plataforma de comunicació via intraweb pel seguiment dels indicadors
de qualitat. Així mateix, s'esmenten els informes que recolliran els resultats obtinguts i
la periodicitat d'aquests informes i la freqüència i metodologia descrites es consideren
suficients. La concreció en el nombre de recursos humans i materials que s'hi preveu
dedicar es valoren com a suficients per a les actuacions de control a realitzar i suficients
per tal que l'AMB en supervisi el compliment.
Especifica de forma suficient la composició, dedicació i funcions de l'equip destinat a la
relació directa amb l'AMB, integrat per personal amb responsabilitats directives i
tècniques.
L’oferta descriu amb detall la metodologia de les actuacions destinades al control de
frau, tant intern com extern, i la seva adaptació a la realitat del servei, mitjançant l'anàlisi
dels trams amb més demanda. Descriu de forma adient les funcions de cadascuna de les
19
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UTE
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, suficient.
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Es compromet a un mínim de 100 inspeccions diàries de control de frau extern i un
mínim d'un control de frau intern al personal de conducció cada 30 dies. L'oferta descriu
molt detalladament el compromís de repartir els controls de frau al llarg dels diferents
períodes horaris i la possibilitat de concentrar-los en franges o trajectes amb més
incidència.

APROVAT

persones de l'equip. La quantificació del nombre de recursos humans i materials que es
preveu dedicar es considera adequada a les tasques a realitzar.
Es compromet a realitzar actuacions d’inspecció en aproximadament 3.075, 3.957 i
4.421 expedicions anuals relatives als períodes I, II i III respectivament, diferenciant els
dies feiners dels dissabtes/festius. Això suposa 10, 11 i 12 expedicions revisades
diàriament de mitjana en dia feiner segons el període I, II i III (5, 5 i 6 en dissabtes i festius
respectivament).

PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest
subcriteri:
Subcriteri 1.2.6

Marfina

UTE

4

3

2,6

2.2.7. Subcriteri 1.2.7 “Pla de sostenibilitat ambiental” (fins a 3 punts)

MARFINA
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, poc adient.
En relació a l’eficiència energètica, la proposta defineix les auditories de consum dels
vehicles que durà a terme. El procés per obtenir l’auditoria i els mitjans es troben
breument descrits. El termini proposat per auditar tota la flota és de 2 anys des de la
data d’adjudicació, fet que redueix el termini màxim de 3 anys des de la data
d’adjudicació fixat al PPTE.
Pel que fa a la contaminació ambiental, la proposta de la licitadora estableix un Pla de
reducció de les emissions contaminants i un Pla de reducció de la contaminació acústica
que s’esmenten de manera genèrica.
En general, la concreció del pla dificulta que l’AMB en supervisi el compliment i la
qualitat i adequació al servei i el grau de detall del Pla es considera poc adient.
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A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.2.7 “Pla de
sostenibilitat ambiental”:
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Inspecció i control del servei
proposat

Puntuació
Màxima

APROVAT

UTE
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, adient.

Pel que fa a la contaminació ambiental, s’estableixen les emissions de gasos d’efecte
hivernacle associats al servei (tCO2 eq segons metodologia ISO 14.064) i també els
contaminants locals (CO, HC, NOx, PM i FUM) a través dels reglaments europeus que
regulen les normatives Euro. Així mateix, s’estableixen objectius de reducció concrets,
tant pel que fa a les tCO2 eq com pels contaminants locals, i s’acompanyen de les
propostes de reducció que han de permetre assolir-los. En aquest mateix aspecte, es
troben breument definides les iniciatives i objectius de reducció de la contaminació
acústica.

PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest
subcriteri:
Subcriteri 1.2.7
Pla
de
ambiental

sostenibilitat

Puntuació
Màxima

Marfina

UTE

3

1,4

2,4
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En general, la concreció del pla permet que l’AMB en supervisi el compliment i la qualitat
i adequació al servei i el grau de detall del Pla es considera molt adient.
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En relació a l’eficiència energètica, la proposta defineix les auditories de consum dels
vehicles que durà a terme. Les etapes de l’auditoria es troben ben descrites, així com els
mitjans i processos que se seguiran per dur-la a terme. El termini proposat per auditar
tota la flota és de 15 mesos des de l’inici del servei, fet que redueix el termini màxim de
3 anys des de la data d’adjudicació fixat al PPTE. D’altra banda, en la proposta
s’estableixen objectius de reducció concrets pel que fa a la reducció de consum
energètic, matèries primeres i emissions i estableix mesures per assolir-los.

APROVAT

2.3. Valoració del criteri 1.3 “Relació amb les persones usuàries” (fins a un màxim de 7
punts)

-

Pla d’informació i atenció al client: Qualitat, abast, adequació al servei i grau de
detall del Pla d’informació i atenció al client proposat. Qualitat i abast dels canals i
procediments d’informació i atenció al client. Mitjans proposats per l’atenció a les
persones usuàries. Informació addicional a les parades. En especial, es valorarà el
protocol per a garantir el tracte correcte i respectuós amb les persones usuàries per
part de tot el seu personal, amb especial atenció a les persones amb diversitat
funcional, persones d’edat avançada o persones en situació de vulnerabilitat. (5,0
punts)

-

Promoció del servei: Qualitat, abast i grau de detall del Pla de promoció proposat.
(2,0 punts)

2.3.1. Subcriteri 1.3.1 “Pla d’informació i atenció al client” (fins a 5 punts)

MARFINA
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, molt adient.
El Pla d’informació i atenció al client proposat es considera molt adient en relació als
canals i procediments d’informació al client, establint un bon equilibri entre els mitjans
presencials i digitals. En relació als mitjans digitals, es proposa preferentment les eines i
canals d’introducció d’informació de servei i alteracions que proporciona la pròpia
administració.
Les propostes en relació a la informació addicional a les parades, es troben descrites de
manera adient.
Es descriuen de manera adient els protocols previstos per a garantir el tracte correcte i
respectuós amb les persones usuàries, basats en la formació continuada del personal i
la realització de cursos específics oferts per l’ONCE. Les actuacions dirigides a l’atenció
22
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A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.3.1 “Pla
d’informació i atenció al client”:
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L’apartat 11.1 del plec de clàusules administratives particulars estableix que el criteri
“Relació amb les persones usuàries” es valorarà a través dels subcriteris i aspectes
següents:

APROVAT

a les persones amb diversitat funcional, persones d'edat avançada o persones en
situació de vulnerabilitat es consideren completes i adaptades als diferents perfils de
persones usuàries. En aquest sentit l’oferta inclou, entre d’altres, l’atenció al PAC amb
llenguatge de signes, l’ús del sistema Navilens Go i l’assistència auditiva a les persones
amb audiòfon a bord dels vehicles.
UTE

El Pla d’informació i atenció al client proposat es considera adient en relació als canals i
procediments d’informació al client, prioritzant els canals digitals de comunicació entre
les persones usuàries i l’operador.
La proposta sobre els mitjans per a l’atenció de les persones usuàries es troba exposada
de manera genèrica, oferint una Oficina d’atenció al client i de recuperació d’objectes
perduts a les instal·lacions de la licitadora i es proposa habilitar un segon PAC (Punt
d’atenció al client), mitjançant l’ús d’un mòdul prefabricat durant quatre mesos a l’any
(dos al primer semestre i dos al segon semestre). En relació als mitjans digitals, es
considera molt adient la proposta d’instal·lar, sense cost per l’AMB, 2 PIUs exteriors o
interiors. D’altra banda, el temps de resposta de les queixes i suggeriments es valora de
manera adient. Pel que fa a les queixes es valora de manera adient el temps màxim de
5 dies en la resposta, fet que incrementa el requeriment del PPTE.

Es descriuen de manera adient els protocols previstos per a garantir el tracte correcte i
respectuós amb les persones usuàries, d’obligat coneixement i compliment per a tot el
persona, que es troba integrat en el Pla de Formació. Aporta una Guia de Bones
Pràctiques basada en la norma UNE 170001-2 Sistema de Gestió d'Accessibilitat
Universal, que s’adequa a la prestació del servei. En aquest sentit l’oferta descriu de
manera adient l’ús del sistema Navilens Go i la implantació d’una app per a persones
amb capacitats diverses i gent gran que proposa elaborar en col·laboració amb el
Departament d’Innovació i Recerca de l'Hospital de Sant Joan de Déu.

PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest
subcriteri:
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Les propostes en relació a la informació addicional a les parades, es troben descrites de
manera adient.
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L’oferta es considera, per aquest subcriteri, molt adient.

APROVAT

Subcriteri 1.3.1
Pla d’informació i atenció al
client

Puntuació
Màxima

MARFINA

UTE

5

4,6

4,5

2.3.2. Subcriteri 1.3.2 “Promoció del servei” (fins a 2 punts)

Es considera que el pla de promoció i les accions proposades estan correctament
dissenyades per al servei i es constata l’especial atenció a l’adaptació del pla a la
tipologia de servei i al territori.

UTE
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, suficient.
El pla identifica el públic objectiu, els objectius i les estratègies comunicatives. Presenten
una ampli ventall d’accions de promoció, que es troben ben definides i que abasten la
varietat de receptors del servei. Les accions de promoció es troben descrites amb detall
adient, especialment pel que fa a la concreció de l’acció i el calendari d’implantació, i en
permeten fer el seguiment per part de l’AMB. D’altra banda, es defineixen les aliances
amb tercers per tal de promocionar el servei.
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MARFINA
L’oferta es considera, per aquest subcriteri, molt adient.
El pla identifica el públic objectiu i en defineix les accions de promoció en funció d’aquest
públic. Presenta una ampli ventall d’accions de promoció, que es troben ben definides i
que abasten la varietat de receptors del servei. La definició inclou a banda del públic
objectiu, els objectius comunicatius, la durada de l’acció, els indicadors KPI per mesurar
el resultat i el valor objectiu del KPI per període. Les accions de promoció es troben
descrites amb detall adient, especialment pel que fa a la concreció de l’acció i el
calendari d’implantació, i en permeten fer el seguiment per part de l’AMB. Es valora
molt positivament la disponibilitat d’indicadors KPI i l’establiment de valors objectius
com a compromís en la qualitat de les accions. D’altra banda, es defineixen les aliances
amb tercers per tal de promocionar el servei.
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A continuació es valoren les ofertes presentades en relació al subcriteri 1.3.2 “Promoció
del servei”:

APROVAT

Es considera que el pla de promoció i les accions proposades estan correctament
dissenyades per al servei.

PUNTUACIONS DEL SUBCRITERI
En conseqüència, es proposen les puntuacions següents en la valoració d’aquest
subcriteri:
Subcriteri 1.3.2
Promoció del servei

Puntuació
Màxima
2

Marfina

UTE

2

1

3. PUNTUACIÓ DELS CRITERIS DEPENDENTS D’UN JUDICI DE VALOR

1. Criteris dependents d’un judici de
valor
1.1 Operativa del servei
1.2. Qualitat del servei
1.3. Relació amb l’usuari
Subtotal criteris dependents d’un
judici de valor

Puntuació
màxima

Marfina

UTE

20
22
7

17,4
15,8
6,6

15,2
16,4
5,5

49

39,8

37,1

Vist tot l’anterior, s’informa a la Mesa de Contractació que la puntuació obtinguda en la
valoració dels criteris dependents d’un judici de valor (sobre B) per les empreses
licitadores és de:
Empresa
MARFINA BUS, S.A
UTE: EMPRESA MONFORTE, SA (30 per cent de participació); CASTROMIL, SA
(30 per cent de participació); I ALCALABUS, SL (40 per cent de participació)

Puntuació
Sobre B
39,8
37,1
25

Codi per a validació :I4JA1-54WA9-JRP6C
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 25/26.

Criteri

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME

GIMENEZ PASCUAL, AURORA (1 de 3)
Adm. Gestió Transports 3
Data signatura :23/07/2020 8:23:41
HASH:C2BD06A737303FC9458781E78E7DCFEEC87030F7

WESSLING TOLON, ULI RAMON (2 de 3)
Tècnic/a Superior - Planificació i Estudis WT
Data signatura :23/07/2020 8:50:19
HASH:C2BD06A737303FC9458781E78E7DCFEEC87030F7

VILALTA COTS,Laia (3 de 3)
Tècnic/a superior de Gestió i Explotació VC
Data signatura :23/07/2020 8:53:53
HASH:C2BD06A737303FC9458781E78E7DCFEEC87030F7

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
dependents d'un judici de valor.

APROVAT

Les proposicions presentades per Marfina Bus, SA i UTE: EMPRESA MONFORTE, SA (30
per cent de participació); CASTROMIL, SA (30 per cent de participació); I ALCALABUS, SL
(40 per cent de participació) superen els 25 punts que en l’apartat 11.1 del plec de
clàusules administratives s’estableixen com a puntuació mínima que cal obtenir perquè
les proposicions no siguin desestimades.
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Codi per a validació :I4JA1-54WA9-JRP6C
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 26/26.

GIMENEZ PASCUAL, AURORA (1 de 3)
Adm. Gestió Transports 3
Data signatura :23/07/2020 8:23:41
HASH:C2BD06A737303FC9458781E78E7DCFEEC87030F7

WESSLING TOLON, ULI RAMON (2 de 3)
Tècnic/a Superior - Planificació i Estudis WT
Data signatura :23/07/2020 8:50:19
HASH:C2BD06A737303FC9458781E78E7DCFEEC87030F7

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME

VILALTA COTS,Laia (3 de 3)
Tècnic/a superior de Gestió i Explotació VC
Data signatura :23/07/2020 8:53:53
HASH:C2BD06A737303FC9458781E78E7DCFEEC87030F7

En conseqüència, es pot procedir a la valoració dels criteris quantificables de forma
automàtica (sobre C) de les dues empreses licitadores (Marfina Bus, SA i UTE: EMPRESA
MONFORTE, SA (30 per cent de participació); CASTROMIL, SA (30 per cent de
participació); I ALCALABUS, SL (40 per cent de participació).

