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INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, MUNTATGE I INSTAL.LACIÓ DE LES BICICLETES DE
CICLISME INDOOR PER A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS GESTIONADES PER
LA REGIDORIA D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (EXPEDIENT
NÚM. AJT/56288/2021).
1. Antecedents i justificació de les necessitats detectades.
L’article 25.2.l. de la Llei 27/2013 de 17 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, atorga com a competència pròpia de les administracions locals la
promoció de l’esport i les instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
És la Regidoria d’Esports qui gestiona els equipaments esportius de la Ciutat, destinats a oferir
a les entitats esportives i als ciutadans unes instal·lacions adequades i de qualitat per a la
pràctica esportiva. Tanmateix es pretén disposar de serveis, materials i tecnologia que acolli les
últimes tendències del mercat. I per últim, es vol oferir unes bicicletes de qualitat, segures i
amb unes garanties mínimes que redueixi les avaries aconseguint reduir el número
d’incidències en el servei i reduir els costos de manteniment.
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de l’Hospitalet no
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual
cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia,
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’un subministrament
especialitzat en bicicletes indoor.
2. Objecte i modalitat del contracte.
L’objecte del contracte consisteix en el subministrament, transport, muntatge i instal·lació de
194 bicicletes de ciclisme indoor a diferents poliesportius municipals de l’Hospitalet de
Llobregat, amb unes característiques tècniques mínimes obligatòries i un sistema de
gamificació, classes virtuals i disseny de sessions. Tanmateix , s’haurà de dur la retirada de
bicicletes obsoletes i/o el transport a altres instal·lacions esportives seguint les indicacions del
punt 2 del plec tècnic.
Els treballs es tipifiquen al ‘Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) 2008 amb la classe:
37441300-4 “Bicicletas estáticas”.
En l’actualitat existeix el següent equipament en les diferents instal·lacions:
INSTAL·LACIONS
Número de bicis actuals
Any de les bicis
Marca i model

PM CENTRE

PM GORNAL

PM SAN FELIU

PM L'HOSPITALET

CEM LH NORD

40

34

34

31

36

2017

2014

2017

2010

2000

BH- Duke Mag H923

Salter model Tour
M-344/PA

BH H923 Duke Mag

Salter, model M-845

Keiser Milenium + 11 Star
Track 001795

2/17

Les 40 bicicletes de la marca BH ubicades en l’equipament del PM Centre és traslladaran i
s’instal·laran amb les següents especificacions:
- 25 unitats al PM Bellvitge Sergio Manzano.
- 15 unitats al PM Santa Eulàlia.
El contractista podrà optar per introduir el material retirat no reubicat (135 bicis), al mercat de
segona mà o en el seu defecte fer la gestió dels residus d’aquest, amb la corresponent
acreditació de la certificació corresponent.
Les 194 bicicletes s’instal·laran a les sales de ciclisme indoor de les instal·lacions esportives
següents:
INSTAL·LACIONS

PM CENTRE

PM GORNAL

PM FUM D'ESTAMPA

Número de bicis a
subministrar

42

37

20

PM SAN FELIU PM L'HOSPITALET CEM LH NORD
36

36

23

TOTALS
194

Un cop instal·lats els equips, l’adjudicatari haurà de retirar de les instal·lacions tot el material
d’embalatge, palets i resta d’escombraries, deixant els espais en perfectes condicions d’ordre i
neteja.
Les bicicletes s’hauran de distribuir en la sala segons les directrius de la direcció del centre, i un
cop ubicades, s’haurà de dur la posada en marxa de cada bicicleta realitzant els ajustos i
verificacions necessàries pel correcte funcionament.
Totes les bicicletes hauran de complir les següents normes o equivalent i l’adjudicatari haurà
d’aportar la documentació que confirmi aquest acompliment amb l’oferta licitatòria:






UNE-EN ISO 20957-5:2017
UNE-EN 20957-10:2018
2011/65/EU RoHS2
Directiva 2001/95/CE
RD 1801/2003

Un cop entregades les bicicletes i conclosa la seva instal·lació, el contractista haurà d’atendre
les averies que es produeixin, fins a la finalització del període de garantia, en un termini màxim
de 48 h i les resoldrà en un termini màxim de 2 dies.
Si aquesta reparació comporta que la bicicleta estigui més de 2 dies fora de servei, el
contractista restarà obligat a substituir-la per un altra del mateix model i característiques fins
que es completi la reparació.
3. Divisió en lots de l’objecte del contracte
3.1.

Lots: No

Als efectes del que disposa l’article 99.3 de LCSP de 9 de novembre del 2017, per la naturalesa
del subministrament i per ser material del mateix tipus, no és possible la seva execució en lots
independents.
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4. Pressupost base de licitació.
El càlcul del pressupost base de licitació s’ha estimat en relació i adequació als preus de mercat
que s’inclouen en el contracte. L’estructura de costos del PBL s’estableix a partir de les dades
publicades al Banc d’Espanya en relació als ratis sectorials, concretament les dades
econòmiques de les empreses del sector amb activitat CNAE G467 Altre comerç al por major
especialitzat (Rati Q2), així com el Conveni col·lectiu codi número 08000765011993. En relació
a la despesa de personal, es fa la hipòtesi que la mà d’obra directa és del 70% i la indirecta del
30%.
XIFRA DE VENDES TOTAL MIDES 2019 –
CNAE G467 Altre comerç al por major especialitzat
R01: valor afegit/xifra neta negocis
R02: despesa personal/xifra neta negocis
Mà d'obra directa (70%)
Mà d'obra indirecta (30%)
R14: Immobilitzat material/total actiu
R16: xifra de vendes/total actiu
R20: capital circulant/xifra de vendes
R03: resultat econòmic brut /xifra de negocis
Interès legal del diner 2019 (LPGE: Llei 6/2018)

Percentatges
(Q2)
19,32%
14,45%
10,12%
4,34%
11,18%
129,92%
20,23%
3,80%
3,00%

Es selecciona el rati Q2 perquè és una dada unimodal i simètrica (no es consideren els valors
extrems) i dona la informació en la que es troba la mitja aritmètica i la mitjana dels valors.
ESTIMACIÓ PRESSUPOST
BASE DE LICITACIÓ (PBL)

Estructura de Costos

TOTAL COST VENDES (b)
Materials/subministraments (b1)
Mà d'obra directa (b2)
COSTOS INDIRECTES (c)
COST FINANCER (f)
F1
F2
BENEFICI EMPRESARIAL (d)
TOTAL PBL (a)
IVA
TOTAL AMB IVA

100%-R01
+b-b2
R02 x % Mà d'obra
directa
+a-b-f-d
+F1+F2
R14/R16*ILD
R20*ILD
R03

% en base
estructura Estructura PBL
costos
80,68%
318.686,00 €
278.731,75 €
70,57%
10,12%

39.954,25 €

14,65%
0,87%
0,26%
0,61%
3,80%
100,00%
21%

57.852,50 €
3.451,50 €
1.030,03 €
2.421,47 €
15.010,00 €
395.000,00 €
82.950,00 €
477.950,00 €

(b) Costos directes inclouen els materials i subministraments (b1) i la mà d’obra directa (b2).
(c) Costos indirectes inclouen transport, muntatge i mà d’obra indirecta.
(f) Cost financer representa el percentatge imputable a la inversió dels actius fixos de l’empresa (f1) i el
percentatge imputable a la inversió dels actius corrents, tots dos calculats en termes d’oportunitat.
(d) Benefici empresarial correspon al resultat d’explotació vinculat als percentatges sectorials.
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El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet
l’Ajuntament, és de 477.950,00€ (IVA inclòs), amb el desglossament següent: 395.000,00
euros, pressupost net i 82.950,00 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del
21%.
TOTAL
IVA EXCLÒS

SUBMINISTRAMENT
194 bicicletes ciclisme indoor

395.000,00 €

TOTAL
IVA INCLÒS

21% IVA
82.950,00 €

477.950,00 €

La quantitat indicada al paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per
sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.
La proposta haurà d’incloure la totalitat dels preu que comprèn la present contractació.
El pressupost del contracte s’haurà de presentar de la forma expressa que es reflecteix a
I‘apartat de criteris de valoració i amb la documentació que s'ha de lliurar.
En tot cas, les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, iva exclòs, resultaran excloses
del procediment.
El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb la
LCSP, per la qual cosa, l’Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer front a errors
o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable.
5. Imputació pressupost municipal
Número de RCS: 210035951 i 210035952.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i el
preu consignat porta implícit tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules
administratives generals, i anirà amb càrrec al pressupost i partida següent:
Orgànic

Programa

2021

02

3420

6290060

Import
net
262.809,92 €

2021

02

3420

6290000

Any

Econòmic

TOTALS

% IVA

Import IVA

Import total

21%

55.190,08 €

318.000,00 €

132.190,08 €

21%

27.759,92 €

159.950,00 €

395.000,00 €

21%

82.950,00 €

477.950,00 €

La despesa derivada de l’execució del contracte anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
que consta en els certificats de retenció de crèdit núm. 210035951 i 210035952 de
30/07/2021, emeses per la Intervenció general.
6. Valor estimat del contracte.
El valor estimat del contracte (VEC), a efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de
la LCSP, és de 395.000,00 euros, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit d’acord amb el
quadre següent:
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Any

VE prestació

VE eventuals pròrrogues

Modificacions

VEC

2021

395.000,00 €

0€

0€

395.000,00 €

TOTAL

395.000,00 €

0€

0€

395.000,00 €

7. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada
criteri respecte del total de criteris a considerar
L’oferta licitatòria que obtindrà l’adjudicació del contracte serà la que, en conjunt, hagi fet la
proposta més avantatjosa i adequada per l’Ajuntament de L’Hospitalet, d’acord amb els criteris
d’adjudicació que s’estableixen en aquest apartat.
Per a la valoració de les propostes segons aquests criteris, serà necessari que els licitadors
utilitzin tots els models i requeriments que l’Ajuntament relaciona als annexos reflectits al Plec
de Condicions Administratives i Particulars. Així mateix, caldrà la presentació expressa i
l’adequació de la relació dels punts i plantejaments que es relacionen a la documentació
sol·licitada i reflectida en aquests annexos.
La no presentació de la documentació amb els requeriments i models establerts i el
compliment exprés de les característiques mínimes de les bicicletes podrà suposar una
desestimació de la proposta licitatòria i la no puntuació d’aquesta.
Els criteris de valoració es distribueixen ÚNICAMENT EN UN TIPUS, els avaluables de FORMA
AUTOMÀTICA. Els quals serviran de base per a l’adjudicació de la proposta més avantatjosa
segons el detall que es mostra a cadascun dels punts que a continuació s’exposen:
CRITERIS DE FORMA AUTOMÀTICA

Punts màxims

1

Millora característiques tècniques mínimes obligatòries bicicletes

140

2

Preu

30

3

Formació personal tècnic

20

4

Ampliació anys de software

40

5

70

6

Manteniment preventiu
Millora del termini de lliurament i instal·lació màxim establert

7

Altres millores

10

TOTAL PUNTS MÀXIMS

340

30

1. Millora de les característiques tècniques mínimes obligatòries de la
bicicleta.....................................................................................fins a un màxim de 140 punts.
Els licitadors hauran de presentar les característiques tècniques de la seva bicicleta d’acord a
les puntuacions que tot seguit es relacionen. Aquestes hauran d’estar acreditades per la pròpia
marca o fabricant mitjançant la presentació d’una fitxa tècnica a on s’exposin totes les
característiques tècniques, mecàniques i electròniques de la bicicleta. Tanmateix s’haurà
d’aportar una declaració responsable amb la contemplació de totes les millores respectes a les
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característiques mínimes per part del licitador, conforme les característiques que s’exposen
són certes, complementant així les fitxes tècniques de la pròpia marca o fabricant.
La bicicleta que inicialment no compleixi les característiques tècniques mínimes obligatòries
indicades al Plec de prescripcions tècniques, serà automàticament desqualificada.
Es valorarà la millor oferta en relació a les següents millores que els licitadors aportin, com
s’estableix al següent quadre:
MILLORES SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES OBLIGATÒRIES
1. ESTRUCTURA DEL QUADRE DE LA BICI:
Opció a) Estructura d’acer cromat
Opció b) Estructura d'alumini
2. TALLA BICICLETA:
La bicicleta serà utilitzada per usuaris de talla inferior a 1,45 i superior als 2,10 metres
3. ESTRUCTURA DEL MANILLAR I SEIENT:
Tiges del manillar i seient d’alumini.
4. TRANSMISSIÓ DE CORRETJA TIPUS POLY-V O SIMILAR:
Transmissió per corretja tipus dentada de fibra de carbono
5. SISTEMA DE RESISTÈNCIA I FRE MAGNÈTIC:
Resistència magnètica amb palanca interválica per canvis ràpids d’intensitat.
6. FACTOR "Q":
Factor “Q” inferior als 160 m/m.
7. SUPORTS
Suport manuelles
Suport smartphone bicis usuaris i suport tablet en la bicicleta personal tècnic.
8. CONSOLA:
Consola auto generada amb bateries autorecargables que permetrà la visualització dels
següents paràmetres: watts, Kcal, RPM, velocitat, pulsacions, temps i distància recorreguda.
9. WATTS CONSOLA:
Opció a) El watts que apareguin a la consola seran transmesos per un potenciòmetre
instal·lat a la bici amb piles
Opció b) El watts que apareguin a la consola seran transmesos per un potenciòmetre
instal·lat a la bici sense piles.
TOTAL PUNTUACIÓ MÀXIMA

PUNTACIÓ MÀXIMA
15
10 punts
15 punts
15
15 punts
15
15 punts
15
15 punts
15
15 punts
15
15 punts
20
10 punts
10 punts
15
15 punts
15
10 punts
15 punts
140

2. Oferta econòmica preu de subministrament .................................fins a un màxim de 30
punts.
Per la millor oferta econòmica respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 30 punts, i
a la resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i com
s’estableix en la següent fórmula:

PUNTS OBTINGUTS =
(per l'oferta a valorar)

Oferta econòmica més baixa (euros)
Oferta econòmica a valorar (euros)

x PUNTUACIÓ MÀXIMA

El licitadors hauran de presentar la seva oferta econòmica segons el model relacionat al PCAP,
relacionant el preu (IVA exclòs) més IVA, i tenint en compte que el preu (IVA exclòs) en cap cas
podrà superar el preu base de licitació.
El licitador que obtindrà major puntuació serà el que hagi realitzat l’oferta econòmica més
reduïda.
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3. Formació del personal tècnic........................................................fins a un màxim de 20 punts.
Es valorarà com a millora l’oferta d’un pla de formació per als tècnics de les instal·lacions
orientada al coneixement de les característiques de les bicicletes i el seu bon funcionament i a
la utilització dels diferents softwares que existeixin associats al servei de ciclo indoor.
Tanmateix, com a contingut principal, es plantejarà una millora en la formació dels tècnics en
aspectes teòric-pràctics de la teoria de l’entrenament enfocats a millorar la qualitat de les
sessions que s’ofereixen als usuaris. En aquestes sessions s’aprofitarà per consolidar la
implantació dels softwares i les seves novetats, així com aclarir dubtes dels tècnics. Aquestes
formacions hauran de tenir una durada de 5 hores mínim cadascuna., i serà obligatori que es
desenvolupin en les instal·lacions municipals de L’Hospitalet.
FORMACIÓ DEL PERSONAL TÈCNIC
45 HORES
60 HORES
72 HORES

PUNTS
10 PUNTS
15 PUNTS
20 PUNTS

Aquestes sessions formatives haurà de tenir una capacitat mínima de 30 persones, i es podran
distribuir i desenvolupar a partir del moment en que es realitzi la entrega i instal·lació dels
elements a subministrar i fins que finalitzi el període de garantia.
4. Ampliació anys softwares inclòs en el preu de subministrament...fins a un màxim de 40
punts.
Les característiques mínimes del software de gamificació, classes virtuals i disseny de sessions
s’estableixen a l’apartat 5.2 del Plec de prescripcions tècniques.
L’empresa restarà obligada a incloure al preu del subministrament aquests sistemes i les seves
actualitzacions durant els transcurs de 2 anys des de l’inici i posada en servei del conjunt de les
bicicletes.
Es valorarà l’ampliació dels anys sense cost dels software de gamificació, classes virtuals i
disseny de sessions. Aquesta millora es valorarà amb la següent puntuació:
PERÍODE DE SOFTWARE
24 MESOS – DETERMINAT LICITACIÓ
36 MESOS - AMPLIACIÓ
48 MESOS - AMPLIACIÓ
60 MESOS - AMPLIACIÓ

PUNTS
0 PUNTS
20 PUNTS
30 PUNTS
40 PUNTS

5. Manteniment preventiu..................................................................fins a un màxim de 70
punts.
Es valoraran les propostes de servei de manteniment preventiu sense carrega econòmica per
l’Ajuntament de L’Hospitalet, amb les opcions de 3, 6 i/o 12 actuacions anuals de manteniment
preventiu en cadascuna de les sales de ciclisme indoor dels equipaments esportius objecte
d’aquest contracte, inclosos els següents aspectes:
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Mà d’obra del manteniment preventiu, inspeccions preventives de
seguretat, repàs i posta al dia.



Materials necessaris per fer el manteniment preventiu i inspeccions.



Peces de recanvis.



Consumibles de la maquinaria i altres.



Costos de desplaçaments dels tècnics, salarials i dietes del personal tècnic,
així com d’altres necessaris pel desenvolupament del servei.

L’adjudicatari estarà exclòs dels aspectes relacionats anteriorment en referència al
manteniment preventiu, únicament en el cas que es produeixin repercussions per vandalisme
sobre l’equipament objecte d’aquest contracte.
En aquest punt es desestimaran els plantejaments de manteniment preventiu parcial sense
tenir en compte tots els aspectes relacionats anteriorment. Així mateix, al inici del contracte
(15 dies després de la posta en servei i subministrament del material objecte d’aquest
contracte), caldrà la presentació del pla de manteniment a aplicar, amb descripció de la tasca a
realitzar element per element. El sistema de valoració serà el següent:
OFERTA MANTENIMENT
PREVENTIU
12 MESOS
24 MESOS
36 MESOS
48 MESOS
60 MESOS

3 ACTUACIONS
ANY
3,5 PUNTS
7 PUNTS
10,5 PUNTS
14 PUNTS
17,5 PUNTS

6 ACTUACIONS
ANY
7 PUNTS
14 PUNTS
21 PUNTS
28 PUNTS
35 PUNTS

12 ACTUACIONS
ANY
14 PUNTS
28 PUNTS
42 PUNTS
56 PUNTS
70 PUNTS

En cadascuna de les visites es lliurarà un albarà o fulla de treball a on quedi registrat els
treballs preventius realitzats així com les possibles incidències aparegudes amb les
substitucions de les peces necessàries o reparacions fetes.
Dins d’aquest manteniment, l’empresa adjudicatària haurà de resoldre les sol·licituds en un
termini màxim de 48 hores i de 72 hores si entre mig hi ha un diumenge o festiu, a comptar
des de la notificació de la incidència per part del centre. En aquest servei s’ha d’incloure totes
les peces i material necessari, la ma d’obra i el desplaçament.
Amb el personal de manteniment i tècnic de cada instal·lació, serà obligatori dur una formació
inicial amb una durada de 3 hores, orientada a explicar el funcionament bàsic de les bicicletes,
sobretot de les parts mecàniques de la bicicleta. Tanmateix s’aprofitarà les visites de la
empresa per aclarir dubtes sobre el funcionament de la bicicleta.
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6. Millora del termini de lliurament i instal·lació màxim establert......fins a un màxim de 30
punts.
Els licitadors hauran de fer una proposta de millora del termini de lliurament, instal·lació i
posada en servei màxim establert en 30 dies naturals, segons el que es determina al punt 2 del
plec de prescripcions tècniques d’aquesta licitació.
Es valorarà un compromís per part de l’empresa licitadora de la celeritat en la millora d’aquest
termini després de la signatura del contracte, com s’estableix al següent quadre:
Millora del termini de subministrament, instal·lació i posada en servei
Subministrament, instal·lació i posada en servei entre els 25 i 15 dies naturals
des de la signatura contracte
Subministrament, instal·lació i posada en servei entre els 14 i 5 dies naturals des
de la signatura contracte
Subministrament, instal·lació i posta en servei entre els 4 i 1 dies naturals des
de la signatura contracte

PUNTS
10 PUNTS
20 PUNTS
30 PUNTS

7. Altres millores puntuables.............................................................fins a un màxim de 10
punts.
Amb l’objectiu d’aconseguir un servei de qualitat, els licitadors podran proposar altres millores
no relacionades en els anteriors punts i que seran valorades de la següent manera:
Altres millores
Material de decoració corporatiu de la sala de ciclo indoor (2 banderoles
per cada instal·lació)
Compromís de cessió de 30 bicis a l’any i per instal·lació per a masterclass
durant el període màxim de garantia.
Realització d’1 master class a càrrec de l’empresa per a presentar software
de gamificació.
Lliurament d’1 tablet (*) per instal·lació (tècnics de ciclo indoor i sales)

PUNTS
2 PUNT
2 PUNT
3 PUNT
3 PUNT

(*) Lliurament tablet i les seves característiques mínimes:
Les tablets facilitaran la gestió dels tècnics de ciclisme indoor en quan a la utilització del
software de gamificació descrit en el punt 5.2 del plec de prescripcions tècniques, amb la
possibilitat d’accedir “insitu” al tècnic/a al panell de gestió i programació en mig d’una sessió.
Aquest podrà programar amb aquesta totes les classes virtuals i dissenyar les sessions virtuals
que consideri adients, així com gestionar la musica de les sessions. Les característiques
mínimes de la tablet a subministrar seran les següents:
Pantalla: entre 10,2 i 10,4 polsades, LCD o pantalla retina
Processador: Qualcom octa-core 2,3 Ghz o chip A12 Biomic de 64 bits
Memòria Ram: 4 gb
Sistema operatiu: Android 10 o similars característiques
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7.1. Criteris de desempat
Si hi hagués empat entre diferents ofertes, l’ordre de prelació aplicable serà el següent,
aplicant-se de forma successiva en cas que persisteixi l’empat entre les ofertes.
1. Les proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa.
2. Les proposicions presentades per les empreses dedicades específicament a la
promoció i inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, regulades a la Llei
44/2007 de 13 de desembre per a la regulació del règim de les empreses d’inserció.
3. Si es presenten ambos criteris, tindrà preferència el criteri dels treballadors en
discapacitat. Si diversos licitadors igualen aquest percentatge, es proposarà com a
adjudicatari qui disposi d’un major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat
a la seva plantilla.
4. Si persisteix l’empat es dirimirà mitjançant sorteig.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat esmentats serà aportada pels licitadors
en el moment en que es produeixi l’empat.
8. Procediment d’adjudicació.
En el marc de la situació generada per la COVID-19 i per tal de donar suport als ens locals en
l’impuls de reconstrucció després de l’emergència sanitària, la Diputació de Barcelona va optar
per flexibilitzar el programa general d’inversions i, en aquest sentit, un 20 per cent de la
quantia assignada a cada ens destinatari esdevé un fons incondicionat de la despesa inversora
generalista, la qual en el cas de l’Ajuntament de L’Hospitalet és d’un import rellevant.
L’Ajuntament de L’Hospitalet va considerar adient destinar part de l’assignació de la línia de
suport 2 Fons de prestació incondicionat d’inversió, al projecte “Subministrament, instal·lació i
muntatge d’equipament esportiu i complementari per al conjunt d’equipaments esportius de
la ciutat de L’Hospitalet”.
Aquest fons de prestació incondicionat d’inversió, s’ha de justificar de forma efectiva amb
inversió executada durant l’any 2021.
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un
PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT mitjançant tramitació D’URGÈNCIA donat que per
raons d’interès públic s’ha d’accelerar l’adjudicació del present contracte atès que part del
pressupost del mateix prové, com s’ha dit, d’una subvenció provinent de la Diputació de
Barcelona i s’ha de justificar la inversió realitzada durant l’exercici 2021.
9. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses.
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que han de regir en tota actuació administrativa, les condicions
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d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment
d’adjudicació són les següents:
9.1. Solvència econòmica i financera que s’exigeix:
El licitador haurà de disposar de la solvència econòmica i financera següent:
El volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte, referit al millor exercici
dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes, ha de ser equivalent com a mínim a 1,5 vegades al
valor estimat del contracte.
Certificació d’assegurança d’indemnització per riscos professionals expedit per l’assegurador
on constin els riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, així com el compromís
de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant
tota l’execució del contracte, per import mínim del valor estimat del contracte.
10.2. Solvència professional o tècnica:
El licitador presentarà una relació conforme té experiència en el àmbit corresponent a
l’objecte del contracte en el curs dels darrers 3 anys, dels quals l’any de més execució, ha de
ser com a mínim de 276.500,00 euros, corresponent al 70% de la anualitat del mitjana del
contracte. A aquests efectes s’haurà d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent quan el destinatari dels treballs sigui una entitat pública o mitjançant
certificats expedits pel destinatari quan es tracti d’un subjecte privat. A falta d’aquests
certificats s’haurà d’aportar una declaració de l’empresari on constin una relació dels
principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que el present contracte
acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació.
Als documents acreditatius de la realització de la prestació s’hi haurà de fer constar l’import, la
data i el destinatari públic o privat dels mateixos, d’acord amb el que s’estableix a l’article 89.1
a) de LCSP.
Per determinar els serveis que són similars al de l'objecte del contracte es tindran en compte
els tres primers dígits dels respectius codis CPV, com disposa l'article 89 de la LCSP.
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i
recursos d’altres entitats que no es trobin en cap supòsit de prohibició per contractar i amb
independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la
vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat.
10. Modificació del contracte.
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu als articles 203 a 207 de
la LCSP.
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos a l’article 205 de la LCSP, de conformitat
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amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes a l’article
207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per al contractista. En aquest cas, la notificació s’acordarà
per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit del contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldrà d’acord amb l’article 211.1.g) de la LCSP.
Les modificacions del contracte es formalitzaran en document administratiu i d’acord amb l’article
153 de la LCSP.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions del contractista i de tots els
informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els
que aporti l’adjudicatari com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran al perfil de
contractant en el termini de 5 dies des de l’aprovació.
11. Pagament de factures.
Un cop l’adjudicatari hagi realitzat l’òptim subministrament i instal·lació del material objecte del
contracte, ajustat als requisits del plec de condicions i a l’oferta presentada pel citat adjudicatari,
l’àrea municipal responsable del contracte realitzarà un informe per formalitzar l’acta de recepció
del material.
El pagament a l’adjudicatari s’efectuarà en el termini i condicions establerts per l’Ajuntament a
comptar des de la data de presentació de la factura, posterior a la signatura de l’informe favorable
de recepció del material subministrat.
12. Termini d’execució.
El contractista haurà de lliurar i instal·lar els equips objecte d’aquest contracte en un termini
màxim de 30 dies naturals, o en el termini proposat per l’adjudicatari si ha ofert millora
d’aquest termini.
Aquest termini comença a comptar a partir de la formalització del contracte.
En tot cas s'haurà de realitzar el lliurament dels equips com a màxim el dia 31 de desembre de
2021.
El responsable de contracte serà qui coordini el cronograma del subministrament, instal·lació i
posada en servei per garantir un òptim lliurament i instal·lació. L’adjudicatari serà informat
adequadament.
Un retard en els compromisos establerts, per motius aliens a l’Ajuntament, sense comunicació ni
conformitat expressa pel responsable de contracte, comportarà una penalització a l’adjudicatari
com determina l’apartat de penalitats.
13. Responsable del contracte.
El responsable del contracte serà el Sr. Oscar Reyes Lambea – Director del Complex Esportiu
Municipal L’Hospitalet Nord – amb adreça de correu oreyes@l-h.cat , al qual correspondrà
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supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la
finalitat d'assegurar la correcta prestació del servei.
14. Revisió de preus.
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte.
15. Condicions especials d’execució.
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en
tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
Té caràcter de condició especial d’execució fer una correcta gestió ambiental del seu servei,
prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com
ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i
altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
El seu incompliment podrà comportar la resolució del contracte o la imposició de les penalitats
que es preveuen en aquest plec per a faltes molt greus, responent la garantia definitiva
d’aquestes penalitats.
El contractista haurà d’atendre les averies en un termini màxim de 48 h i les resoldrà en un
termini màxim de 2 dies. Si aquesta reparació comporta que la bicicleta estigui més de 2 dies
fora de servei, el contractista restarà obligat a substituir-la per un altra del mateix model i
característiques fins que es completi la reparació.
En cas que una mateixa bicicleta presenti averies reiterades, i aquestes no s’esmenin durant
aquest període de garantia, el responsable de contracte podrà demanar a l’empresa
adjudicatària que substitueixi la bicicleta per una de nova del mateix model i característiques.
16. Garanties
No s’exigeix la constitució de la garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article
106 LCSP.
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).
17. Recepció i termini de garantia.
La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció s’efectuarà
mitjançant acta de recepció, que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al seu lliurament o
realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Ajuntament.
S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la recepció
de les prestacions o des que l’Ajuntament rebi la factura si aquesta és posterior a la data de
recepció.
La garantia mínima per a la totalitat del material subministrat s’estableix en 5 anys (60 mesos),
des de la signatura de l’acta de recepció i posada en servei, així com conformitat del material
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objecte d’aquesta licitació. Aquesta garantia inclourà l’atenció de les avaries que es produeixis
amb els següents aspectes mínims, que en cap cas suposaran un cost econòmic per
l’Ajuntament i hauran de ser assumits per l’adjudicatari:
•
•
•
•
•

Ma d’obra.
Materials.
Peces de recanvi.
Costos de desplaçament dels tècnics.
Cost del transport de materials, recanvis, etc... necessaris.

Tots el materials emprats hauran de ser recanvis originals.
La garantia inclourà l’atenció telefònica, online i presencial si s’escau segons es derivi de la
necessitat requerida.
El contractista haurà d’atendre les averies en un termini màxim de 48 h i les resoldrà en un
termini màxim de 2 dies. Si aquesta reparació comporta que la bicicleta estigui més de 2 dies
fora de servei, el contractista restarà obligat a substituir-la per un altra del mateix model i
característiques fins que es completi la reparació.
En cas que una mateixa bicicleta presenti averies reiterades, i aquestes no s’esmenin durant
aquest període de garantia, el responsable de contracte podrà demanar a l’empresa
adjudicatària que substitueixi la bicicleta per una de nova del mateix model i característiques.
Les prestacions accessòries del contracte que s’hagin ofert per l’adjudicatari s’hauran de dur a
terme a partir de la data d’instal·lació dels elements a subministrar i es podran estendre al
període de garantia, el qual està establert en 5 anys, a comptar des de la recepció del
contracte.
Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del
contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi transcorregut el
termini de garantia.
18. Subcontractació.
Es permet només la subcontractació de la instal·lació i posada en servei, així com el
manteniment preventiu i de resposta d’avaries del material subministrat derivat de
l’afrontament de la garantia o el servei de manteniment preventiu per part del contractista,
així com el sistema de gamificació, classes virtuals i disseny de sessions.
En tot cas el contractista abans de procedir a la subcontractació ho haurà de comunicar a
l’òrgan de contractació com disposa l’art. 215 de la Llei 9/2017.
Les empreses licitadores han d’indicar a les seves ofertes la part del contracte que tinguin
previst subcontractar.
El contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que
pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre
els nous subcontractes.
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Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada.
El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i l’obligació
d’utilització de factura electrònica s’ajustarà al previst a l’art. 216 de la Llei 9/2017 i en cap cas
s’acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes. Així mateix el
contractista principal haurà d’aportar trimestralment l’acreditació del compliment dels
terminis de pagament.
19. Cessió del contracte
El contractista podrà fer una cessió del contracte amb subjecció a l’article 214 de la LCSP i amb
prèvia autorització pels òrgans municipals competents.
20. Resolució del contracte.
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 306 concordants de
la LCSP, les següents:
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb l’Administració Pública estipulades en l’article 71 LCSP.
L’incompliment de les condicions especials i essencials d’execució.

21. Règim específic de penalitats.
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que
puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del
preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats:
a) Incompliments molt greus:
-

-

-

L’incompliment en l’execució del contracte en les dates previstes en la seva oferta
licitatòria o màxims estipulats en la licitació.
L´incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest
informe justificatiu.
L´incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes al plec de clàusules administratives i
particulars i al plec de prescripcions tècniques, quan es produeixi un perjudici molt
greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
L´incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en
les prestacions.
L´incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals.
Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre l’usuari del
servei públic esportiu, sobre els béns de domini públic i sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
La no realització de les accions reflectides a l’oferta licitatòria amb l’efecte
d’aplicació de la sanció equivalent al valor econòmic de l’acció no desenvolupada.

-
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b) Incompliments greus
-

-

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest informe i al plec de prescripcions
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu.
L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les
prestacions.
L’incompliment, que no constitueix falta molt greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest
informe, quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals
essencials.

c) Incompliments lleus
-

-

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i o condicions d’
execució del contracte establertes en aquest informe i al plec de prescripcions
tècniques, quan no constitueix falta molt greu o greu.
L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides a la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus
o molt greus.

d) Penalitats


Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes
són les següents:
-

Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3 % com a màxim del preu
d’adjudicació.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 5 % com a màxim del preu
d’adjudicació.
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 8 % com a màxim del
preu d’adjudicació.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
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