Àrea d’Acció climàtica
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Expedient núm.: 2022/0004681

Memòria justificativa de la configuració de l’expedient de contractació relatiu a
l’adquisició de bicicletes elèctriques noves i accessoris per a la Gerència de Serveis
de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona per a policies i serveis municipals de la
província de Barcelona.
Promotor

Gerència de Serveis de Medi Ambient

Núm. d’expedient

2022/0004681

Codi classificació

D0504SE01. Subministrament

Nº expedients relacionats

-

D’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP),
mitjançant l’acte d’Inici que consta en l’expedient s’han motivat les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant aquest contracte i les raons per les quals el contracte que es vol
iniciar és idoni per satisfer-les.
Per aquests motius i de conformitat amb les previsions de l’article 116 de la LCSP es
justifica la configuració de l’expedient de contractació en els termes següents:
1) Consultes preliminars al mercat
Per configurar aquest expedient de contractació no s’han realitzat consultes preliminars al
mercat, atès que ja es disposa de tota la informació necessària per configurar l’expedient.
2) Tipus de contracte:
En aquesta contractació únicament es regulen prestacions previstes en l’article 16 de la
LCSP, corresponents a un contracte de subministraments.
3)

Inclusió de clàusules socials, mediambientals o d’innovació

En aquesta contractació s’ha considerat oportú incloure consideracions mediambientals,
com a condicions especials d’execució (clàusula 2.2 del PCAP)
La Gerència de Serveis de Medi ambient de la Diputació de Barcelona ve treballant des de
l’any 1980 donant suport als municipis per tal de que es dotin d’eines per a la protecció del
medi ambient en totes les seves vessants. Per aquest motiu, des de l’any 2008, des de
l’Oficina Tècnica de canvi climàtic i Sostenibilitat va iniciar un procés per tal de dotar als
municipis de bicicletes per a que la policia local i els tècnics municipals per tal que els
treballadors municipals puguin disposar d’un vehicle eficient que a mes aproxima a la
ciutadania i donar exemple de les administracions cap a la ciutadania.
L’adquisició i lliurament als municipis de bicicletes elèctriques ve motivada per tres aspectes:
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1. Protecció el medi ambient.
2. Substitució de vehicles amb combustibles fòssils per bicicletes elèctriques.
3. Contribuir a reduir l’ emergència climàtica.
4. Donar exemple a la ciutadania de circular amb mode més sostenible.
4)

Divisió en lots de l’objecte del contracte

No es considera adient la divisió del contracte en lots perquè, en tractar-se de l’adquisició de
bicicletes elèctriques que s’han de lliurar en un sol acte públic a diferents ajuntaments de la
província de Barcelona, és necessari que totes les bicicletes disposin de les mateixes
característiques i prestacions.
5)

Procediment

En compliment del que estableix l’art. 116.4 a) de la LCSP, el procediment seleccionat ha
estat un procediment obert simplificat perquè permet presentar oferta a qualsevol licitador
interessat, sempre que compleixi els requisits de solvència exigits en els plecs .
6)

Criteris d’adjudicació

En compliment del que estableixen els articles 116.4c i 145 de la LCSP, s’ha escollit una
pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord amb el detall següent:
Descripció del criteri

Ponderació

Tipus criteri

Preu

60%

Automàtic

Millores dels requeriments
tècnics

30%

Automàtic

Reducció del termini màxim de
lliurament de les bicicletes (*)

10%

Automàtic
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Puntuació

En un termini 8 mesos
(màxim segons clàusula 1.5 de del PCAP)
En un termini superior a 6 mesos i un
màxim 7 mesos
En un termini igual o inferior a 6 mesos

0 punts

5 punts
10 punts

La finalitat que es vol aconseguir amb cada un dels criteris és la següent:
 Preu: s’ha proposat el preu atès que és un paràmetre fonamental de valoració de les
propostes rebudes, per tal d’aconseguir el preu més baix i així la Diputació de
Barcelona podrà disposar de més recursos econòmics per prestar altres serveis a la
ciutadania, sense perjudici que hi ha altres criteris relacionats amb la qualitat que
també resulten fonamentals per assolir conjuntament la millor relació qualitat preu del
servei sol·licitat.
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del criteri
preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i negociats que es
tramitin per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i consorcis
adscrits al sector públic de la corporació en què la intervenció sigui assumida per la
Intervenció General de la Diputació i que va ser aprovada pel Decret núm. 6319, de
21 de juny de 2017.
La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els
licitadors, de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.
 Millora dels requeriments tècnics: Obtenció de millors condicions qualitatives.
a.

Pes total de la bicicleta. Adquirir unes bicicletes que presentin un pes
més baix en el seu conjunt, té com a finalitat que permeti la seva
utilització per tot tipus de col·lectiu i es faciliti la seva utilització en
circumstàncies que comporten dificultats com baixar al metro,
descavalcar en una zona poblada de vianants, conduir la bicicleta amb
més facilitat si es queda sense bateria, entre altres circumstàncies.

b.

Bicicleta apta per a tot terreny (quadre, rodes, forquilla davantera i
trassera). Si es tracta d´una bicicleta apta per tot tipus de terreny té com a
finalitat facilitar el seu ús ordinari en general, tant a ciutat com a la
muntanya.

c.

Ajut sense pedaleig. Té com a finalitat que una vegada la bicicleta està
aturada, quan s’iniciï de nou la marxa, no suposarà cap sobreesforç al
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tractar-se d’un repris, donat que és una bicicleta que pesa més que la
convencional.
d.

Bateria de liti superior als 400 Wh. La capacitat d'energia que una
bateria pot emmagatzemar està expressada en Watts hora (Wh), que és
la resultant de multiplicar el voltatge del sistema (V) pels ampers a l'hora
que és capaç de proporcionar (Ah). Les bateries més esteses de gairebé
tots els fabricants són de 400 Wh.
Es valora una bateria de liti superior als 400 Wh per la seva capacitat
d'emmagatzematge, doncs es poden fer més quilòmetres sense tornar a
carregar-la.

7)

Reducció del termini màxim de lliurament de les bicicletes.

En l’anterior convocatòria de Catàleg no van quedar cobertes totes les sol·licituds dels
ajuntaments, per aquesta raó és molt important reduir el termini de lliurament, donat que
molts ajuntaments estan esperant bicicletes des de l’anterior convocatòria.
A més a més, aquesta reducció del termini, afavoreix que serveis essencials com les policies
locals, puguin utilitzar ràpidament les bicicletes elèctriques per desenvolupar les tasques
prioritàries que li són pròpies. En aquest mateix sentit s’evita la utilització dels vehicles
policials logotipats que produeixen contaminació ambiental.
8)

Dades econòmiques del contracte

El valor estimat del contracte, a efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és de 82.644,63 € IVA exclòs, atès que no s’ha previst pròrrogues ni modificacions.
El pressupost base de licitació del contracte desglossat és el següent:
Pressupost IVA exclòs

(21 % IVA)

Pressupost base licitació (IVA inclòs)

82.644,63 €

17.355,37 €

100.000,00 €

El preu unitari màxim de licitació s’estableix per l’import següent:

Producte

Import preu
unitari
màxim IVA
exclòs

Tipus
impositiu
IVA

Import IVA

Total
import preu
unitari
màxim IVA
inclòs

Adquisició d’una
bicicleta elèctrica
nova i accessoris

1.400,00 €

21 %

294,00 €

1.694,00 €
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El preu màxim de licitació del contracte s’ha determinat basant-se en preus referits a
diferents components de la prestació, basant-se en preus de mercat.
9)

Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per presentar-se a
la licitació o per executar el contracte

Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la licitació
s’han fixat de manera proporcional tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i,
alhora, que es pugui donar compliment a les previsions del plec de prescripcions tècniques i
del plec de clàusules administratives particulars.
Concretament, s’ha previst que les empreses han d’acreditar els requeriments mínims
següents:

Requeriments exigits
Solvència
econòmica

S’han mantingut els
imports previstos en el
reglament.

Import mínim anual de volum
de negocis de 123.966,95 €
a)

Solvència
tècnica

Comentaris

b)

Relació
dels
principals
subministraments per un
import anual mínim de
57.851,24 €.

S’ han mantingut els
imports previstos en el
reglament.

Descripció dels equips a
subministrar, d’acord amb la
clàusula 2 PPT.

Comprovar el compliment
de les característiques
exigides.

10) Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les condicions
especials d’execució següents:
Condició especial

Finalitat

Els vehicles destinats pel contractista per al transport dels
béns objecte del subministrament hauran de disposar d’un
distintiu ambiental de, com a mínim, eficiència catalogada
tipus C. Aquest distintiu haurà de ser l’emès per la
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior.
Resolución 8/1/2016 de la DGT modificada por la
Resolución de 13 de abril (BOE de 21/4/2016) ANEXO VIII.

Contribuir a afrontar
l’emergència climàtica i posar
en valor davant la ciutadania
els modes de mobilitat
sostenible.
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11) Durada del contracte i possibles pròrrogues
La durada del contracte s’ha fixat per un termini de 8 mesos a comptar des de la
formalització del contracte i el contracte no serà prorrogable que és el que es considera
adequat per a l’execució correcta del contracte pels motius següents: perquè els
ajuntaments puguin disposar de les bicicletes elèctriques sol·licitades en el marc de la
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.
12) Termini per adjudicar el contracte
L’adjudicació del contracte s’ha de realitzar en el termini de 2 mesos previst en l’article 158
de la LCSP.
13) Constitució de garantia provisional
En aquesta contractació no s’exigeix la presentació de garantia provisional.
14) Constitució de garantia definitiva
En aquesta contractació s’exigeix la presentació de la garantia definitiva en els termes que
preveu l’article 107 de la LCSP.
15) Termini de garantia del contracte
En aquesta contractació es preveu un termini de garantia de 3 anys a comptar des de la
data de recepció i conformitat de la prestació contractada.
16) Revisió de preus
En aquesta contractació no es preveu revisió de preus en els termes que preveu l’article 103
de la LCSP.
17) Penalitats
S’ha fixat un import diferent a les previsions que estableix l’article 193.3 de la LCSP, atès
que es considera insuficient com a mesura dissuasiva per aconseguir que el contractista
compleixi el termini total previst en el contracte.
18) Cessió del contracte
En aquesta contractació es permet la cessió del contracte en els termes que preveu l’article
214 de la LCSP.
19) Subcontractació del contracte
En aquesta contractació es permet la subcontractació parcial del contracte en els termes
que preveu l’article 215 de la LCSP.
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