Exp. 902449/20
eme
D’una banda, el senyor ANTONIO POVEDA ZAPATA, Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat,
Transport i Sostenibilitat de l’ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA, en ús de les
competències delegades per resolució de la Presidència de l’1 d’agost de 2019, assistit pel
Secretari general d’aquesta Entitat, senyor MARCEL·LÍ PONS DUAT, per donar fe.
De l'altra part, el senyor JORDI CASTELLO SANTAMARIA, que s’identifiquen amb els seus DNI,
actuant en nom i representació de l’empresa VAIC MOBILITY, SLU (CIF B65956567) domiciliada a
la Plaça Lluís Millet 13 (08190 Sant Cugat del Vallès), segons poders que resulten de les dades que
consten al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) manifestant que no es troba
en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició per contractar que estableix l’article 71 de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal, respectivament, per a formalitzar el
present CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT, d'acord amb els següents:
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I.- Mitjançant resolució del Vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona de data 7 de juny de 2021, es van classificar les ofertes presentades en
el procediment obert realitzat per a la contractació pel lloguer de bicicletes per promoure’n el seu ús
en els desplaçaments a la feina (Biciempresa) Lot 2 (Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Badia
del Vallès, Ripollet, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, L’Hospitalet de Llobregat,
Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló,
Viladecans, Sant Climent de Llobregat, Gavà, Begues, Castelldefels, Barcelona), i es va requerir
a l’empresa VAIC MOBILITY SLU, com a millor classificada, l’aportació de documentació acreditativa
i el dipòsit de la fiança definitiva.
II.- Transcorregut el termini de 10 dies hàbils establert a l’article 150 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, dins del qual l’empresa millor classificada va presentar la documentació requerida i va
constituir la garantia definitiva, mitjançant Decret de Vicepresidència l’Àrea de Mobilitat, Transport i
Sostenibilitat de data 28 de juliol de 2021, es va aprovar l’adjudicació del contracte pel lot 2, a favor
de VAIC MOBILITY SLU, per un import de 50.000,00 euros (Base: 41.322,31 euros, més IVA:
8.677,69 euros), en aplicació dels preus unitaris mensuals pel lloguer de bicicletes següents:
Elèctrica plegable: 74,25 €
Elèctrica de passeig: 74,25 €
Mecànica plegable: 54 €
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.- ACCEPTACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ.
El senyor JORDI CASTELLO SANTAMARIA, en nom i representació de l’empresa VAIC MOBILITY
SLU, accepta l'adjudicació del subministrament descrit i es compromet a realitzar-lo d'acord amb les
clàusules del present contracte i les establertes al plec de clàusules administratives particulars i plec
tècnic, amb codis de verificació ISTL8-ET4D7-1ZISK i Q3MNH-2BZGG-DFNOM respectivament i
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aprovats a l’expedient de licitació 902449/20, documents contractuals que accepta plenament i en
deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat en cadascun d'aquests documents.
Segona.- TERMINI D’EXECUCIÓ.
El contracte tindrà una durada fins el 31 de desembre de 2022, termini màxim dins del qual
l’adjudicatari haurà de lliurar les bicicletes objecte del contracte, sense que hi hagi revisió de preus
ni modificació de les condicions econòmiques establertes al contracte.
Tercera.- PREU.
L’import dels treballs objecte del present contracte és de 50.000,00 euros (Base: 41.322,31 euros,
més IVA: 8.677,69 euros), en aplicació dels preus unitaris mensuals pel lloguer de bicicletes
següents:
Elèctrica plegable: 74,25 €
Elèctrica de passeig: 74,25 €
Mecànica plegable: 54 €
Quarta.- FORMA DE PAGAMENT.
El pagament es realitzarà mitjançant presentació de factures, prèviament conformades pel Director
dels treballs i per la Direcció de Serveis corresponent, en els termes i condicions previstos al Plec de
clàusules administratives particulars.
Les dades que han d’estar en la factura han de ser:
Número d’expedient
Unitat Gestora
Document comptable

902449/20
60 SERVEIS EMT
Exercici 2021: 220210021510
Exercici 2022: 220219000588

Cinquena.- GARANTIA DEFINITIVA.
Per respondre del compliment del present contracte, el contractista ha dipositat a la Tresoreria de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona una garantia definitiva per import de 2.066,11 euros. La garantia
serà retornada en les condicions previstes al plec de clàusules administratives.
Sisena.- LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI.
En el marc del programa Biciempresa, les bicicletes seran lliurades a empreses localitzades dins
de l’àmbit territorial especificat a cada lot.
Setena.- CAUSES DE RESOLUCIÓ.
Seran causes de resolució del contracte les previstes al Plec de clàusules administratives particulars
i en tot cas les previstes legalment.
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I per complir aquest contracte administratiu en totes les seves parts, el subscriuen la representació
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el contractista.
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