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ÒRGAN:
CARÀCTER:
DATA:
RESULTAT:

JUNTA DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA
14 DE JUNY DE 2021
APROVAT

APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ A L'EMPRESA "DRIVETHECITY, S.L.", DE LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DE LES ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS
Per part del regidor de SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ, el Sr. Marc Tintoré Serra, es
presenta la següent proposta, la qual s’aprova per unanimitat.
“ANTECEDENTS
En data 19 de març de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar l’inici del procediment
de licitació de la concessió demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació
d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, per un període de 12 anys, amb possibilitat
de pròrroga, per a períodes anuals, de fins a un màxim de 5 anys més.
El preu de venda màxim inicial per KWh fixats eren els següents:
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Preu de venda màxim inicial per estacions de recàrrega de 22 kW: 0,35
euros/kWh.

Preu de venda màxim inicial per estacions de recàrrega de 50 kW: 0,54
euros/kWh.
El cànon concessional que s’estableix per a retribuir l’ús privatiu del domini públic
municipal i que se satisfarà anualment per part del concessionari a favor de l’Ajuntament
serà de com a mínim el QUATRE PER CENT (4,00%) de la facturació, més l’IVA vigent per a
cada estació de recàrrega.
La tramitació i l’aprovació de l’expedient de contractació s’ha realitzat respectant la
normativa prevista als articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
En data 23 de març de 2021, va sortir publicat l’anunci al Perfil del Contractant.
En data 19 d’abril de 2021, va acabar el termini per a la presentació de les ofertes.
En data 26 d’abril de 2021, es va procedir a l’obertura del SOBRE DIGITAL 1, corresponent
a la documentació administrativa, de les ofertes presentades a la licitació.
El mateix dia 26 d’abril de 2021, es va procedir a l’obertura del SOBRE DIGITAL 2, amb la
documentació tècnica corresponent a la proposta econòmica i criteris de valoració
automàtica.
D’acord amb el que consta a l’acta de la sessió, es va acordar proposar a l’òrgan
competent l’adjudicació del contracte a l’empresa DRIVETHECITY, SL, atès que havia
obtingut una puntuació de 111,71 punts, tal com es detalla a la taula següent, i en
conseqüència, requerir-li la documentació acreditativa:
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PUNTUACIÓ
TOTAL

EMPRESA

(Fins a 115
punts)

1

DRIVETHECITY, SL

111,71

2

SFERAONE SOLUTIONS &SERVICES, SL

101,80

3

IBERDROLA CLIENTES, SAU

92,24

4

CARGACOCHES, SL

86,05

5

INSITU DESARROLLOS, SL

71,27

En data 21 de maig de 2021, amb RGE E2021006660, l’empresa DRIVETHECITY, SL va
presentar la documentació acreditativa per a l’adjudicació del contracte.
L’oferta presentada per l’empresa DRIVETHECITY, en data 19 d’abril de 2021, amb RGE
E2021004864, és la que a continuació s’especifica:
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1) Augment del nombre mínim d’estacions de recàrrega:


TRES (3)
ESTACIONS DE RECÀRREGA

2) Millora de les prestacions de les estacions de recàrrega:


Estacions de recàrrega ràpida AC i DC (50kW): 3

3) Millora del cànon: 15 % de la facturació durant tota la durada del contracte.
4) Baixa del preu de venda màxima del kWh:


Preu de venda màxim inicial per estacions de recàrrega de 50 kW: 0,38
euros/kWh.

Vist l’informe d’Intervenció de data 7 de juny de 2021.
Vistes les competències que em van ser conferides per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant un Decret de data 3 de desembre de 2020, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS
1. ADJUDICAR a l’empresa DRIVETHECITY, SL, amb NIF B66124819, la concessió
demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació d’estacions de recàrrega
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de vehicles elèctrics, per un període de 12 anys, pel preu i condicions que es
detallen a continuació, d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa en data 19
d’abril de 2021, amb RGE E2021004864:


Nombre d’estacions: TRES (3) estacions.

 Tipus de recàrrega: 3 estacions de recàrrega ràpida AC i DC (50kW).
 Cànon: 15 % de la facturació durant tota la durada del contracte.
 Baixa del preu de venda màxima del kWh:


Preu de venda màxim inicial per estacions de recàrrega de 50 kW: 0,38
euros/kWh.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

2. INFORMAR l’empresa adjudicatària que, dins del termini de 15 dies hàbils
següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, en la forma prevista a
l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
hauran de formalitzar el contracte en un document administratiu.
3. NOTIFICAR aquests acords als licitadors i al servei d’Intervenció, per al seu
coneixement i efectes.
4. DONAR DIFUSIÓ a través de l’apartat “Perfil del Contractant” del Web municipal
de les esmentades adjudicacions.
5. FACULTAR al Sr. Alcalde per a què pugui signar qualsevol document que calgui per
a fer efectius els acords precedents.”

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, en la data que hi figura.

