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ACTA 2
A la sala virtual, a les onze hores i trenta minuts del dia vint-i-set de juliol de dos mil vint, es
constitueix la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre C (Documentació relativa als
criteris d’adjudicació ponderables en funció de fórmules matemàtiques) que correspon al
procediment obert, per a la contractació del servei públic de transport col·lectiu de viatgers entre
els barris d’Horta i Gràcia al terme municipal de Barcelona.
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 Yolanda Ripoll Tarrasó, i com a Secretària, la Coordinadora de Contractació,
senyora Gemma Rodríguez Flores.
Es declara obert l'acte amb les formalitats previstes a la normativa legal vigent i en
conseqüència s’informa als assistents que totes les empreses han estat admeses a la licitació.
Prèvia a l’obertura del sobre C es procedeix a donar lectura de les puntuacions obtingudes per
la part de l’oferta presentada al sobre B, és a dir aquella que d’acord amb els criteris
d’adjudicació depèn d’un judici de valor. Aquestes puntuacions són les següents:

Número
de plica

Valoració "Sobre B"
(Puntuació màxima 49 punts)

Empresa

1

MARFINA BUS, S.A

39,80 punts
37,10 punts

2

UTE: EMPRESA MONFORTE,S.A. (30 per
cent de participació); CASTROMIL, S.A (30 per
cent de participació); i ALCALABUS,S.L. (40
per cent de participació)

Tot seguit es procedeix a l’obertura dels sobres C amb el següent resultat:
Número de plica 1. Empresa MARFINA BUS, SA:
1. Objectiu de viatgers de pagament del servei base
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2. Cost unitari d’operació:

3. Cost d’inversió inicial en equipaments:

Número de plica 2. UTE: EMPRESA MONFORTE,S.A. (30 per cent de participació);
CASTROMIL, S.A (30 per cent de participació); i ALCALABUS,S.L. (40 per cent de
participació)
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1.Objectiu de viatgers de pagament del servei base:

2. Cost unitari d’operació:

3. Cost d’inversió inicial en equipaments:

Finalitzada l’obertura la Mesa dona trasllat de les ofertes al servei responsable perquè faci,
aplicant les corresponents fórmules matemàtiques, la valoració de les mateixes donant-se així
per finalitzat l’acte essent les onze hores i trenta 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. Un cop
aixecada l’acta es procedirà a la seva publicació per posar en coneixement dels interessats el
contingut de l’acte celebrat.
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