1.-INFORME DE NECESSITAT DE LA TRAMITACIÓ D’UNA CONSULTA
PRELIMINAR DE MERCAT EN L’ÀMBIT DELS EQUIPAMENTS NECESSARIS PER
A L’ADQUISICIÓ DE LA FLOTA CORPORATIVA PER ÚS NO EMERGENT

1.- NECESSITAT DE LA UNITAT PROMOTORA.
La unitat promotora d’aquesta CPM és l’Àrea d’Infraestructures i Logística del SEM.
Per a assolir els objectius de mobilitat de personal tècnic que realitza tasques que no
són d’emergències a tota Catalunya es necessita, entre d’altres recursos, els següents
equipaments:




Vehicle corporatiu (5 turismes híbrids)
Vehicle corporatiu (1 turisme elèctric)

2.- DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT I FUNCIONS DEL SEM EN EL CONTEXT
DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ FUTURA.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), empresa pública adscrita al
CatSalut, té com objecte social l’atenció integral a les urgències i emergències
sanitàries, mitjançant la gestió dels recursos personals, materials i econòmics
necessaris per la prestació de l’assistència extrahospitalària in situ i els transport
assistit de pacients crítics.
És important vincular un contracte de manteniment amb aquesta flota, per
assegurar un servei postvenda amb prou solvència per atendre qualsevol
incidència en la durada del contracte, ja que ens trobem davant d’una flota
singular.
Com no seria únicament compra de bens, sinó que hi hauria una despesa
associada de manteniment, assegurances, millores, etc, es vol fer consulta
també dels costos vinculats a la vida i ús dels productes a adquirir.
Es preveu una durada de l’arrendament d’un màxim de 5 anys.
El SEM ha dissenyat un document amb algunes dades clau dels productes que
cerca, aquelles que estan vinculades al servei i la seva logística, així com la
informació que precisa per a preparar un procediment posterior d’aprovació,
reconeixement de crèdit i licitació, i es pot consultar a l’annex 1.

3.- OBJECTE DE LA CPM.
El SEM realitza una mitjana anual de 175.000 km de trasllats dels seus professionals
per activitats no vinculades a l’emergència com pot ser la formació, les auditories de
servei, la comunicació, la relació amb altres entitats, reunions tècnics a tota la geografia
de Catalunya.
Aquests vehicles representen al SEM i han d’estar identificats, però a diferència de la
flota operativa, aquesta flota no té pont de llums, ni sirena ja que no realitzen feines
d’emergència.

Els equipaments han d’estar a l’avantguarda de la sostenibilitat i en el
compliment de les normatives aprovades per les AAPP per la lluita contra el canvi
Climàtic del Planeta.
Per a assolir els objectius d’aquesta unitat es necessita, entre d’altres recursos,
els següents equipaments:



Vehicle corporatiu (5 turismes híbrids)
Vehicle corporatiu (1 turisme elèctric)

Aquest projecte concret, en un principi a licitar, comporta el coneixement
necessari de les despeses de compra i arrendament, així com els terminis de
cada fita des de l’adquisició de les tractores, transformació, certificació,
homologació i lliurament del producte.
És precís que el mercat conegui aquest projecte que el SEM vol dur a terme, i
que pugui aclarir els dubtes que es presenten. Cadascun d’aquests vehicles
tenen la següent consideració per tipologia: Vehicles transformats amb els
requeriments físics especialitzats, serveis associats de neteja i manteniment que
necessita el SEM per a desenvolupar aquest servei.

4.-FINALITAT DE LA CPM i OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ.

Per tal d’arribar a una definició completa de la futura licitació, si escau, i atesa la
complexitat de l’objecte i la necessitat d’acabar de concretar alguns aspectes del
seu disseny, producció, preu i terminis, així com d’informar els operadors
econòmics que estiguin actius en el mercat, es procedeix a realitzar una consulta
preliminar de mercat (en endavant, CPM), de conformitat amb l’article 115 de la
Llei 9 2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014 23 /UE i 2014 24 / de 26 de febrer de 2014 (en endavant,
LCSP).
Les dades que es volen obtenir de la CPM per tal de preparar la propera
licitació són les següents.

1.1 Disseny i producció dels vehicles. Repetir preguntes i respostes per cada
tipus de vehicle, si es presenten més d’una opció.

VEHICLE HIBRID
1.1.1

Quin és el tipus de vehicle i quines són les característiques principals del mateix?
Quines són les característiques de l’interior del vehicle?

1.1.2

Quina és la vida útil de les bateries dels vehicles?

1.1.3

Quina autonomia tenen els vehicles presentats en diverses modalitats de
conducció per exemple urbà, interurbà o llargues distàncies?

1.1.4

Quines són les emissions i consums previstos del vehicle presentat?

1.1.5

Quin és el volum del maleter?

1.1.6

Quins extres té el vehicle?

1.1.7

Es presenta una opció endollable? Amb quina autonomia inicial? Quines opcions
hi ha de recàrrega de bateria a Catalunya? Quants punts de recàrrega existeixen
a Catalunya pels sistema de càrrega presentat? Quin és el temps de recàrrega
del 100% amb els possibles sistemes de càrrega que presenti?

1.1.8

Com afecta a les dimensions i al pes del vehicle la localització de les bateries?

1.1.9

Quins són els sistemes de seguretat passiva del vehicle?

VEHICLE ELÈCTRIC
1.1.10 Quin és el tipus de vehicle i quines són les característiques principals del mateix?
Quines són les característiques de l’interior del vehicle?
1.1.11 Quina és la vida útil de les bateries dels vehicles?
1.1.12 Quina autonomia tenen els vehicles presentats en diverses modalitats de
conducció per exemple urbà, interurbà o llargues distàncies?
1.1.13 Com es pot recarregar el vehicle? Quines opcions hi ha de recàrrega de bateria
a Catalunya? Quants punts de recàrrega existeixen a Catalunya pels sistema de
càrrega presentat.
1.1.14 Quin és el temps de recàrrega amb els possibles sistemes de càrrega que
presenti per carregar un 50%, un 80% i un 100%?
1.1.15 Quina potència es necessita per carregar un cotxe elèctric?
1.1.16 S’inclou la instal·lació d’un carregador elèctric al comprar o arrendar el vehicle?
De quin tipus?
1.1.17 En cas negatiu, quina infraestructura de recarrega cal d’instal·lar i quin cost té?

1.2 Serveis connexes en cas de fer un arrendament sense opció de compra.
1.2.1

Quins són els serveis inclosos en un arrendament sense opció de compra? Es
preveu un manteniment integral? En quins casos el servei no cobreix les
reparacions i avaries? Es preveu el canvi de rodes temporal per canvi de
condicions climàtiques? Es preveu un sistema de neteja dels vehicles?

1.2.2

Està l’assegurança inclosa en l’arrendament? Aquesta és a tot risc sense o amb
franquícia, i quin valor té en cas afirmatiu l’assegurança i/o franquícia?

1.2.3

Es preveu una durada d’arrendament de 5 anys màxim. Quines poden ser les
durades de l’arrendament a banda dels 5 anys? (El SEM com a empresa pública
pot fer arrendaments fins a 5 anys per Llei, però en aquest cas especial, i
depenent de la vida útil dels productes l’interessarà rendibilitzar la inversió al
millor termini possible sense optar a la compra al final de l’arrendament en
estudi).

1.2.4

El manteniment i neteja més bàsic, excepte les reparacions complexes de xapa
i pintura es podrien fer a un taller al SEM? O en el taller que tingui el SEM acordat
amb un tercer contractat a prop dels centres d’operacions d’assignació logística
de flota?

1.3 Costos. Repetir preguntes i respostes per cada un dels dos tipus de vehicles,
si es presenta proposta d’ambdós.
1.3.1

En cas de subministrament únic quin seria el l’escandall detallat de cada tipus
de producte amb tota l’adaptació i amb les possibles opcions presentades i
definides en els apartats anteriors?

1.3.2

Quins són els costos directes i indirectes calculats a la proposta del 1.3.1? I quins
són els costos d’estructura i el benefici industrial considerat a la proposta?

1.3.3

Quin seria el cost anual de manteniment afegint despeses d’assegurança, canvis
de rodes, inversió en taller, mà d’obra, recanvis de cada opció de la primera
pregunta (punt 1.3.1)? Quin seria l’escandall de costos d’aquest manteniment?
Quins serien els costos anuals destinats al manteniment preventiu i correctiu de
cada opció de la primera pregunta (punt 1.3.1)?

1.3.4

Quins són els costos directes i indirectes calculats a la proposta del 1.3.3? I quins
són els costos d’estructura i el benefici industrial considerat a la proposta?

1.3.5

Quin seria el cost mensual de l’arrendament dels productes definits en el punt
1.3.1 (incloent el seu manteniment definit en el punt 1.3.3) als diferents possibles
terminis definits en l’apartat 1.2.3, 5 anys fins termini màxim? Quin seria el cost
financer aplicat en aquest cost mensual d’arrendament (indicant el %)?

1.3.6

I quin seria el cost residual al final de cada termini proposat en l’apartat 1.2.3, 5
anys fins termini màxim? Per quants quilòmetres màxims anuals s’ha previst
l’arrendament? Existiria un cost addicional per cada quilòmetre que superi aquest
quilometratge màxim?

1.4 Terminis
1.4.1

2

Quins serien els terminis, indicant cadascunes de les següents fites: Lliurament
del vehicle, vinilat del vehicle, certificació i homologació del producte si escau,
matriculació i lliurament amb tota la documentació prevista per ús immediat?

Innovació i/o beneficis que ofereix la proposta en relació al mercat.
Especificar quines millores s’ofereixen relacionades amb la sostenibilitat
del producte presentat, per exemple emissions i consums.

3

Estat del desenvolupament actual de la proposta (determinar si es troba en
fase de projecte, desenvolupament, si ja s’està comercialitzant,...)

5.-DOCUMENTACIÓ INTEGRANT DE LA CPM.
Per a la tramitació de la CPM aquesta unitat promotora ha elaborat els següents
documents que s’adjunten a l’expedient:
-

1.- Informe de necessitat
2.- Document Regulador de la CPM
3.- Formulari de presentació a la CPM.

ANNEX 1: Definició bàsica del producte i serveis necessaris: VEHICLE
HIBRID







































Vehicle amb etiqueta ambiental ECO, mínim.
Vehicle tipus turisme segment C / Compacte / Familiar petit.
Número de seients homologats: 5
Normativa de emissions Euro 6
Radio i Mans lliures Bluetooth.
Neteja vidres amb sensor de pluja
Fars davanters LED con Accionament Automàtic de llums de Carretera
Sensors d’aparcament (davanter posterior)
Portes: 4 o 5 portes
Ràdio CD
Aire condicionat
Sistema Bluetooth
Direcció assistida
Control de creuer
ABS+EBD+BA
Control dinàmic d’estabilitat, tracció (VSC)
Assistent d’arrancada en pendent (HAC)
Airbag frontal conductor
Airbag frontal passatger
Airbags de cap davanter i posterior
Airbags laterals davanters
Airbags laterals posteriors
fars antiboira
Recordatori visual i sonor per oblit de cinturons davanters
Retrovisors exteriors amb calefacció
termòmetre exterior
Volant regulable en alçada
Volant regulable en profunditat
tancament centralitzat
Climatitzador de dues zones
Alçavidres elèctrics davanters
Alçavidres elèctrics posteriors
Encesa automàtica de fars
Encesa i parada automàtics del motor
filtre antipol·len
Retrovisors exteriors elèctrics i plegables elèctricament
connexió AUX
Caixa de canvis automàtica








Llums diürnes LED
vidre tèrmic
Comandaments multifunció en volant
Ordinador de viatge
Cinturons davanters amb pretensor i limitador de força
Possibilitat d’utilització per part de diferents conductors (multiconductor)

Quilòmetres anuals previstos: Sobre els 50.000 Km.

ANNEX 2: Definició bàsica del producte i serveis necessaris: VEHICLE
ELÈCTRIC

Mateixes característiques que els cotxes híbrids amb excepció del primer punt
de l’annex 1:


Vehicle amb etiqueta ambiental 0 EMISIONES.

