NÚRIA PALLARÉS MARTÍ, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA DELEGADA DEL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ L’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS
DE TARRAGONA,SA (EMTP,SA)
CERTIFICO:
Que, el Consell d’Administració de l’EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SA (EMTP,SA), en la sessió celebrada el dia
29 de juliol de 2021, virtualment mitjançant la plataforma Microsoft Teams, amb el quòrum
d’assistència establert a l’art. 247 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova la
Llei de societats de capital i art. 22 dels estatuts de l’empresa, amb l’assistència de 12 dels
seus 14 membres, aprovada l’acta en la mateixa sessió, assumint la Presidència d’aquest
Consell d’Administració el Sr. Jordi Fortuny Guinart, va adoptar, entre d’altres, per
unanimitat (12 vots a favor dels membres presents i 2 vots a favor emesos per delegació),
el següent ACORD:
12. Adjudicació contracte subministrament i manteniment 10 autobusos híbrids
“En data 30 de març de 2021 el Consell d’Administració d’EMT va acordar l’ aprovació dels
plecs de prescripcions tècniques i administratives particulars, així com l’aprovació de
l’expedient i l’inici de la licitació per al procediment de contractació mixta del
subministrament i manteniment de 10 autobusos híbrids, dividida en dos lots.
En data 11 de maig de 2021, es va publicar anunci al Perfil del contractant de l’empresa i
al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), finalitzant el termini de presentació d’ofertes el
18 de juny de 2021.
En data 30 de juny de 2021 es va constituir la Mesa de Contractació per tal de procedir a
l’obertura i qualificació de la documentació formal i del Sobre B, relatiu als criteris tècnics
sotmesos a judici de valor.
En data 13 de juliol de 2021 la Mesa es va tornar a reunir per tal d’aprovar l’informe tècnic
de valoració de les ofertes, emès pel Cap de Flota d’EMT i el Director d’Operacions d’EMT,
i va procedir a l’oberta de les ofertes econòmiques i altres criteris automàtics, acta que es
transcriu a continuació:
“I. Per la Secretària de la Mesa es dona compte que a aquesta licitació electrònica es van
presentar les següents empreses, per ordre de presentació:
Lot 1: Autobusos híbrids 12-13 mts.
1. VOLVO BUS CORPORATION.
2. SOLARIS BUS IBERICA, SLU
3. MAN TRUCK&BUS IBERIA SAU
4. EVOBUS IBERICA, SAU
Lot 2: Autobusos híbrids 10-11 mts.
1. SOLARIS BUS IBERICA, SLU
2. EVOBUS IBERICA, SAU
II. En data 30 de juny de 2021, la Mesa de contractació es va constituir per procedir a
l’examen i qualificació de la documentació general de les empreses licitadores i
seguidament va procedir a l’obertura de les propostes avaluables mitjançant judici de valor,
acordant donar trasllat de la documentació al Responsable de manteniment de la flota

d’EMT i al Director d’Operacions d’EMT, per tal emetin informe de valoració de l’oferta
tècnica.
II. En data 12 de juliol de 2021, al tauler d’avisos de l’anunci de referència al Perfil del
contractant de l’empresa, es publica l’informe de valoració de l’oferta tècnica (Sobre B),
informe que la Mesa accepta i subscriu per unanimitat, i del qual, es reprodueixen les
puntuacions totals:
Expediente núm. 03/2021 Lote 1
LICITADOR
SOLARIS BUS IBERICA, SLU
MAN TRUCK&BUS IBERIA
SAU
EVOBUS IBERICA, SAU

CRITERIO
B1

B2

B3

B4

TOTAL

1,65

-

1,65

-

3,30

-

-

1,65

1,65

3,30

5,00

5,00

5,00

5,00

20,00

Expediente núm. 03/2021 Lote 2
LICITADOR

CRITERI
B1

B2

B3

B4

TOTAL

SOLARIS BUS IBERICA, SLU

1,65

-

1,65

-

3,30

EVOBUS IBERICA, SAU

5,00

5,00

5,00

5,00

20,00

Així mateix, es reprodueix la consideració del Departament tècnic en quan a l’oferta tècnica
presentada per VOLVO BUS CORPORATION:
“Del análisis preliminar de las ofertas recibidas se desprende que la oferta de VOLVO BUS
CORPORATION, de acuerdo con lo indicado en la página novena de su memoria técnica,
no se ajusta a los requerimientos exigidos en el Pliego en aquello relativo a la seguridad
del vehículo y de sus ocupantes, como es el cumplimiento del Reglamento R66 antivuelco.
Expresamente, el pliego de prescripciones técnicas prevé la obligatoriedad de
cumplimiento de dicho Reglamento (apartado relativo a la estructura- características de la
carrocería) en tanto EMT considera que, pese a que los vehículos de Clase I están exentos
de esta obligatoriedad, las características de las líneas del servicio de transporte urbano
de Tarragona requieren que la totalidad de la flota dé cumplimiento al Reglamento de
antivuelco, en aras de alcanza la mayor seguridad del vehículo y de la totalidad de sus
ocupantes.
En consecuencia, considera este Departamento técnico que procede la exclusión de la
licitación de Volvo Bus Corporation ya que, como se ha indicado anteriormente, las
especificaciones de la propia oferta establecen un incumplimiento del pliego de
prescripciones técnicas particulares. Esta cuestión implica que no se proceda a valorar los
apartados correspondientes”.
Acte seguit, es procedeix a l’obertura dels sobres que contenen l’oferta econòmica i altres
criteris automàtics, i es passen a detallar les ofertes presentades:
Lot 1. 8 autobusos híbrids 12-13mts:
EMPRESA

Oferta econòmica Oferta
subministrament
econòmica

Cost consum Cost
energètic
emissions
CO2

Cost
emissions
partícules

SOLARIS
MAN TRUCK
EVOBUS

servei reparació
i manteniment
1.292.816 €
44,90l/100km
1.995.840 €
36,20l/100km
1.625.120 €
37,30l/100km

2.145.600 €
2.364.000 €
2.304.000 €

23.822,56 €
19.657,80 €
20.514,46 €

NOx
i
NMHC
1.298,96 €
1.269,75 €
497,42 €

Lot 2. 2 autobusos híbrids 10-11mts:
EMPRESA

Oferta econòmica Oferta
Cost consum Cost
subministrament
econòmica
energètic
emissions
servei reparació
CO2
i manteniment

SOLARIS
EVOBUS

516.400 €
534.000 €

323.724 €
406.280 €

40,05l/100km
37,30l/100km

22.107,59 €
20.514,46 €

Cost
emissions
partícules
NOx
i
NMHC
2.152,19 €
497,42 €

Una vegada atorgats els punts a cadascun dels criteris, correspon la següent classificació
per ordre decreixent:
Lot 1. 8 autobusos híbrids 12-13mts:
EMPRESA

Puntuació
oferta
tècnica

Puntuació oferta Puntuació
subministrament oferta
manteniment

EVOBUS
SOLARIS
MAN TRUCK

20
3,30
3,30

32,59
35,00
31,77

23,87
30,00
19,43

Puntuació
altres
criteris
automàtic
s
14,64
10,07
11,96

Puntuació
total

91,10
78,37
66,46

Lot 2. 2 autobusos híbrids 10-11mts:
EMPRESA

Puntuació
oferta
tècnica

Puntuació oferta Puntuació
subministrament oferta
manteniment

Puntuació Puntuació
altres
total
criteris
automàtic
s
EVOBUS
20
33,85
23,87
15,00
92,72
SOLARIS
3,30
35,00
30,00
10,46
78,76
Un cop comprovat que cap de les ofertes es troben incurses en presumpció d’anormalitat,
la Mesa de contractació acorda per unanimitat:
Primer. Proposar al Consell d’Administració d’EMT l’adjudicació d’ambdós lots del contracte
relatiu al subministrament i manteniment de 10 autobusos híbrids, a l’empresa EVOBUS
IBERICA SAU, per un import estimat global de 4.869.400,00 €, i amb una durada de 9
mesos pel subministrament i 14 anys pel servei de manteniment i reparació i d’acord amb
els preus unitaris indicats a la seva oferta.
Segon. Excloure a l’empresa VOLVO BUS CORPORATION per no donar compliment al
Reglament 66 (“antivuelco”), requerit al Plec de prescripcions tècniques particulars”.
En conseqüència, es va efectuar requeriment de documentació justificativa de les
condicions de capacitat i solvència a l’empresa EVOBUS IBERICA SAU.
S’ha rebut, en temps i forma, la documentació requerida.

En conseqüència, el Consell d’Administració acorda:
Primer. Adjudicar, de forma condicionada a l’efectiva consolidació dels recursos que han
de finançar el contracte, ambdós lots del contracte mixt, relatiu al Subministrament i
manteniment de 10 autobusos híbrids a l’empresa EVOBUS IBERICA SAU, per un import
estimat global de 4.869.400,00 €, i amb una durada de 9 mesos pel subministrament i 14
anys pel servei de manteniment i reparació i d’acord amb els preus unitaris indicats a la
seva oferta.
Segon. Excloure a l’empresa VOLVO BUS CORPORATION per no donar compliment al
Reglament 66 (“antivuelco”), requerit al Plec de prescripcions tècniques particulars.
Tercer. Notificar l’acord d’adjudicació a tots els candidats i licitadors.
Quart. Facultar al Gerent d’EMT per tal signi quants documents siguin necessaris per la
formalització i execució d’aquesta adjudicació.
Cinquè- Procedir a la publicació d’aquesta adjudicació en el Perfil del Contractant de
l’empresa i en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).”
I per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present Certificació d’ordre del president,
i amb el seu vistiplau, a Tarragona, a la data de la signatura electrònica.
El president,
Jordi Fortuny Guinart

La secretària delegada
Núria Pallarès Martí

