Turisme
Núm. Exp: 2022/
Previ de necessitats

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL SERVEI DEL TRENET TURÍSTIC PER A
CASTELLDEFELS
_______________________________________________________________________

1- Necessitat i idoneïtat de la contractació
Castelldefels posa en marxa, cada estiu, un servei de transport per a turistes, visitants i
ciutadans, amb l’objectiu que les famílies i infants coneguin la nostra ciutat en un mitjà de
transport original i destinat especialment a l’oci.
L’ Ajuntament de Castelldefels, necessita un subministrament de 2 trenets turístics en règim de
lloguer per aquesta finalitat.
2- Valor estimat orientatiu
El valor estimat del contracte aproximat serà de 60.000€ anuals, amb una durada prevista del
servei de 1+1+1+1 anys. (2023-2026).
3- Responsable del contracte i regidora del qual depèn.
Miguel Angel Vázquez García, Cap de l’Àrea de Turisme, Comunicació i Comerç.
Eva López Giménez, Regidora-delegada d’Urbanisme i Obres, Promoció Econòmica, Foment de
l’Ocupació i Turisme . 4a Tinenta d’alcaldia.
4.- Projecte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència: NO
5.- Projecte finançat amb fons REACT-EU: NO
6.- Informe per realitzar les consultes al mercat del contracte:
6.1. Objecte de les consultes: L’objecte d’aquesta consulta és, a través de l’opinió de les
empreses dedicades al lloguer de trenets turístics, poder determinar els requisits de
l’aplicació de l’oferta econòmica, els costos de personal, els terminis i altres aspectes relatius
al contracte per a portar a terme la propera licitació de subministrament en règim de lloguer
de 2 trenets turístics a Castelldefels.
6.2. Data d’inici de les consultes: a partir del 15 de setembre de 2022.
6.3. Termini de presentació dels qüestionaris: 20 dies naturals des de que es publiqui l’avís al
Perfil de Contractant.
6.4. Adreça electrònica: contractacio@castelldefels.org
6.5. Període estimat del termini en que es desenvoluparan les consultes: Un mes.
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6.6. Metodologia de les consultes: A través d’un qüestionari amb una llista de preguntes ja
definides.

Miguel Angel Vázquez Garcia
Cap de Secció de Comunicació, Comerç i Turisme.

Eva López Giménez, Regidora-delegada d’Urbanisme i Obres,
Promoció Econòmica, Foment de l’Ocupació i Turisme .
4a Tinenta d’alcaldia.
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