INFORME JUSTIFICATIU PER A L’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE TIPUS TURISME ELÈCTRIC PER A LA
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del subministrament d’un turisme
elèctric, en reposició d’un altre vehicle existent a la flota que ha estat declarat sinistre total.
Els requeriments tècnics del subministrament es descriuen en el Plec de Prescripcions
Tècniques.
La codificació de la Classificació estadística de Productes per Activitats (CPA) és la 2910 i
la corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la Comissió
Europea és la 34100000-8.
Divisió del contracte en Lots:
Aquest contracte no es pot dividir en lots donat que es tracta de l’adquisició d’una sola
unitat de vehicle tipus turisme elèctric.
Classificació professional
Per aquest contracte no es requereix classificació professional.

2. NECESSITATS A COBRIR I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE PER A SATISFER-LES
Posat que el vehicle ENG514 de Producció d’Informatius ha patit enguany un aparatós
accident i ha estat declarat sinistre total, caldria la seva immediatada substitució per un de
nou per tal de recuperar aquesta unitat que falta a Informatius.
D’acord amb els responsables d’aquest departament solicitem que es reposi per un vehicle
tipus turisme 100% elèctric, és a dir, un turisme per a 5 places i amb capacitat de carrega
suficient per portar equipament auxiliar de enllaços i retransmissions.
Tractant-se d’un vehicle que està destinat a la seu de S. Joan Despí creiem convenient que
sigui de propietat, atès que aquí tenim la capacitat per fer el manteniment, passar les ITV’s,
etc.
El vehicle a adquirir serà 100% elèctric, seguint les recomanacions o mandats del govern
per raons de sostenibilitat, tenint en compte que les seves característiques encaixen amb
l’ús previst que tindran.
S’intentarà aconseguir la subvenció corresponent al pla “MOVES II”, subvenció que s’atorga
per a l’adquisició de vehicles elèctrics.
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Necessitats
Adquisició d’un vehicle tipus turisme 100% elèctric.
S’estableix com a model de referència el següent:
-

KIA e-NIRO DRIVE Long Range 64 KWh
Color: blanc

i si no és el model de refèrnecia un de característiques iguals o similars
3.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte és de QUARANTA MIL EUROS (40.000 €).

4. TERMINI DE LLIURAMENT
El subministrament es realitzarà en el termini màxim de 12 setmanes, a comptar de
l’endemà de la data de la formalització del contracte d’adjudicació.

5.- ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional es
reconeixen plens efectes jurídics a les dades que consten en el certificat d’inscripció al
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), d’acord
amb el que determina la Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014 del
Parlament de Catalunya, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic; i al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic (ROLECE), en els termes establerts en la LCSP
6. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Atès el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i
d’acord amb l’estipulat en l’article 159, apartat 1 a), el contracte s’adjudicarà pel
procediment obert simplificat.
7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
La Mesa, qualificada la documentació general, seleccionarà el licitador que en conjunt faci
la millor proposició en base a la relació qualitat preu, tenint en compte els criteris de
valoració següents:

CRITERIS DE VALORACIÓ
PUNTUACIÓ
Oferta econòmica
Fins a 85 punts
Criteris quantificables de forma automàtica Fins a 15 punts
Els criteris quantificables seran el termini de lliurament i el periode garantia
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8. RESPONSABLE I COORDINACIÓ DEL CONTRACTE
El responsable del contracte és el Sr. Lluís F. Grau, i el coordinador del contracte és el Sr.
Francesc Segura,

Enginyeria i Infraestructures
Sant Joan Despí, setembre de 2021
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