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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL
CONTRACTE I INFORME D’INICI:
“De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de
Contractes del Sector Públic, el present document s’emet als efectes de justificar, entre
d’altres extrems, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir
mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a
satisfer-les.”
L’Ajuntament del Prat va sol·licitar a l’IDAE, mitjançant Decret d’Alcaldia 7303/2019, de
25 de novembre de 2020, formar part de la convocatòria de subvencions del programa
operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020, dins del “Programa MOVES
Proyectos Singulares” del projecte “Programa de impulso a la multimodalidad sostenible
en los centros de trabajo del Prat de Llobregat”.
El 22 de setembre de 2020, l’IDAE resol favorablement la concessió de l’ajut sol·licitat a
l’Ajuntament del Prat i situa el projecte en tercera posició d’un total de 130, amb una
puntuació de 85,5 punts. En data 2 de novembre, la Junta de Govern de l’Ajuntament
aprova l’acceptació de la subvenció.
En el marc d’aquest projecte, l’Ajuntament del Prat, vol posar en marxa un servei de
flota de vehicle elèctric compartits, que oferirà a les persones que hi viuen i/o treballen al
Prat de Llobregat una opció sostenible de desplaçament dins i fora de la jornada laboral.
L’Ajuntament del Prat te la necessitat de formalitzar un contracte per a la gestió integral
del servei de flota de vehicle elèctric compartit, ja que no disposa de mitjans propis per
portar a terme aquest servei.
1)OBJECTE:
La contractació de la gestió integral del servei de flota de vehicle elèctric compartit
mitjançant APP mòbil, software i manteniment.
Inclou:
- Una flota de 12 vehicles de propulsió elèctrica, subministrats per l’empresa i gestionats
a través d’una APP.
- Un servei a disposició de les persones que hi viuen i/o treballen al municipi del Prat de
Llobregat, que podran fer-ne ús en una franja horària reservada per l’Ajuntament i la
resta del temps estarà a disposició de la ciutadania, amb les condicions establertes al
plec tècnic.
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2)LOTS: NO
Per la naturalesa del contracte, la seva divisió en lots dificultaria la seva execució des del
punt de vista tècnic. La gestió del servei no es pot desvincular del software de l’APP
mòbil, ja què el hardware a instal·lar afecta al vehicle i poden existir problemes de
garantia, és per aquest motiu que es considera adequat que la present licitació no es
divideixi en lots.
3.CPV 2008: 501111100-7 Serveis de gestió de parc de vehicles
4.RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Susana Laredo Porras, Cap de secció de l’Oficina d’Energia i Canvi Climàtic
Correu electrònic laredo@elprat.cat
Telèfon 93 379 00 50 (extensió 5248)
5.NOM, COGNOMS I CÀRREC DELS 2 VOCALS DEL DEPARTAMENT QUE
FORMARAN PART DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:
Susana Laredo Porras, Cap de secció de l’Oficina d’Energia i Canvi Climàtic
Telèfon 93 379 00 50 (extensió 5248)
Alícia Marcos Pérez, Enginyera superior industrial de l’Oficina d’Energia i Canvi Climàtic
Telèfon 93 379 00 50 (extensió 5276)
De forma excepcional seran vocals de la Mesa dues funcionàries interines, donat que a
l’equip tècnic de la secció de l’Oficina d’Energia i Canvi Climàtic no hi ha cap funcionària
de carrera qualificat.
6)CLÀUSULES DE CONTINGUT ÈTIC, SOCIAL I/O
INCORPORAR EN LES FASES DEL PROCEDIMENT: NO.

MEDIAMBIENTAL
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7)ÉS UN CONTRACTE AMB CONTINUÏTAT?: SI
8)TERMINI:
El contracte tindrà una durada d’1 any, comptat a partir del dia següent a la formalització
del contracte.
S’estableix un termini màxim d’1 mes pel lliurament dels vehicles.
9)PRÒRROGA: Sí, possibilitat d’1 pròrroga, d’un any de durada màxim.
10)PRESSUPOST ANUAL DEL CONTRACTE, SENSE IVA:
El pressupost de licitació és de 108.996,83€.
10.1)DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST:
CONCEPTES
Costos directes (12 vehicles)
Disponibilitat de vehicles

Energia elèctrica,
pneumàtics, manteniment,
reparacions, neteja
Amortització dels vehicles i
costos financers associats

TOTAL COSTOS DIRECTES

COST 1 ANY

COST ANY
PRÒRROGA

20.640,74 €

17.923,05 €

40.310,00 €

35.002,52 €

60.950,74 €

52.925,57 €

Costos indirectes (12 vehicles)

Assegurances

9.177,07 €

7.968,75 €

Gestió del servei

Gestió del servei, aplicació
mòbil, informació i promoció
del servei, altres despeses
fixes i despeses generals

4.621,76 €

3.158,80 €
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Despeses de posada en
funcionament
Benefici empresarial

Desenv. inicial aplicació,
sistemes bolcatge vehicles
6% de les despeses Cost
Directe

TOTAL COSTOS INDIRECTES
TOTAL

30.590,22 €
3.657,04 €

3.175,53 €

48.046,09 €

14.303,08 €

108.996,83 €

67.228,65 €

11)TIPUS D'IVA: 21%
12)DETERMINACIÓ DEL PREU:
El sistema per a la determinació del preu del contracte serà a un tant alçat.
13)POSSIBLES MODIFICACIONS: NO
14)ÉS UN CONTRACTE AMB TRACTAMENT DE DADES CONFIDENCIALS? ( segons
LOPD): SI
15)ÉS UN CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBLIGACIÓ DE SUBROGACIÓ DE
PERSONAL? NO
16)ÉS UN CONTRACTE QUE COMPORTA EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR?: NO
17)SUBCONTRACTACIÓ: SI
18)LLOC:
El lliurament es realitzarà en el lloc indicat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat i, en els
termes que recull el plec tècnic en quan a desplegament temporal de les unitats de
vehicle elèctric.
19)FORMA DE PAGAMENT:
Es farà una pagament inicial de 100.000€ en concepte de “despesa d’establiment” i, a
partir del gener de 2023 l’adjudicatari haurà de presentar factures mensuals.
20)GARANTIA:
Definitiva: SÍ, la legalment establerta.
Raons de l’exempció:
Devolució de la garantia: Previst legalment
21)TERMINI DE GARANTIA DEL PRODUCTE:
22)SOLVÈNCIA:
Solvència econòmica, l’establerta segons llei (art. 87 LLCSP).
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit a que es refereix el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dades
de constitució o de l’ inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per
un import mínim de 110.000€.
Solvència tècnica:
Per tal de garantir una bona execució del servei, l’empresa haurà de presentar una
relació dels principals serveis o treballs realitzats del mateix objecte del contracte en el
curs de com a màxim els tres últims anys i d’unitats igual o superior a 8 vehicles,
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exclusivament turismes. L’acreditació de l’experiència es realitzarà presentant
certificacions de treballs realitzats, signats i segellats per aquelles empreses o
administracions públiques destinatàries dels encàrrecs professionals. Ha de constar
l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. En cap cas es tindrà en
consideració la solvència tècnica relacionada amb altres mitjans que no siguin turisme,
com el patinet, la moto elèctrica, etc.
23)RESTA DE CONDICIONS: Segons plec de prescripcions tècniques.
PENALITAT ESPECÍFIQUES: Segons la clàusula 9 del plec de prescripcions tècniques.
24)PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL: Cobertura mínima de 900.000€.
25)CRITERIS OBJECTIUS D’ADJUDICACIÓ:
1. Criteris objectius avaluables de forma automàtica (màxim 100 punts)
Per a determinar la puntuació de les diferents ofertes s’aplicarà la següent fórmula:
X=[ 1- (oferta a valorar – millor oferta ) ] x núm. punts
Pressupost de licitació
Si el licitador no presenta cap baixa respecte del pressupost de licitació, el valor serà 0, i
no s’atendrà al càlcul resultant de la fórmula.
Es considerarà que pot incórrer en preu anormal o desproporcionat el d'aquelles ofertes
que siguin 10 unitats percentuals per sota de la mitjana de les ofertes presentades. La
mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses a la
licitació, llevat de l'oferta més alta i la més baixa, que no es tindran en compte per a
l'esmentat càlcul. No obstant això, quan el nombre d'ofertes admeses sigui inferior a
cinc, per calcular la mitjana es tindran en compte totes les ofertes i en cas de presentarse una sola oferta, quan sigui 15 unitats percentuals per sota al pressupost màxim de la
licitació.
25)ANNEXOS DEL CONTRACTE:
26)DADES COMPTABLES:
1. PARTIDA/ES PRESSUPOSTARIA/ES: 032 134 22799
2. CENTRE/S DE COST: 401310 Oficina d’Energia i Canvi Climàtic
3. UNITAT TRAMITADORA: GE0016044 - OFICINA D’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
El tinent d’alcalde, en l’ús de les atribucions delegades per
CONFORMITAT a l’inici i tramitació d’aquest expedient.

l’Alcaldia,

dóna

El Prat de Llobregat,
F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_TALCALDE
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