CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT - VEHICLES INDUSTRIALS DE PROPULSIÓ
ELECTRÌCA PER A CENTRES PENITENCIARIS.

1.- Antecedents:

El Departament de Justícia ha de cobrir les necessitats de reposició de vehicles industrials de
propulsió elèctrica, segons detall que tot seguit exposarem.

Atesa la complexitat de la contractació, i d’acord amb el que preveu l’art. 115 de la Llei de
Contractes del Sector Públic, amb la finalitat de preparar correctament la licitació i informar
els operadors econòmics del sector sobre els plans i requisits que exigirem per concórrer al
procediment, considerem adequat formular consulta preliminar al mercat per tal d’obtenir la
informació necessària per preparar correctament la licitació.

La voluntat de l’òrgan de contractació és, a partir de les definicions bàsiques de les nostres
necessitats, assolir una adequada concurrència d’ofertes i definir una tipologia de contracte,
unes característiques de vehicles i un plecs de condicions on quedin equilibrats els
requeriments tècnics, la modalitat de contractació i el seu cost econòmic.

Aquesta consulta és oberta i té caràcter informatiu, conseqüentment poden participar en la
mateixa totes les empreses interessades, sense que el fet de participar o no participar en la
consulta constitueixi després cap avantatge ni limitació en la participació en la posterior
licitació. La consulta no és una obligació ni compromís de licitar, ni tampoc és vinculant a
efectes contractuals.
La consulta preliminar consistirà en la resposta per part dels participants del formulari, que
consta com a annex núm. 1 d’aquest document, que s’haurà de fer arribar a la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública. Poden adjuntar la documentació accessòria que
considerin necessària (catàlegs de fabricants, estudis de costos, ...)
La proposta pot fer referència a la totalitat de l’equipament requerit, o a una part.
Les propostes presentades pels participants són a títol informatiu, de manera que l’òrgan de
contractació no adquireix cap compromís sobre aquestes. El caràcter informatiu de les
propostes determina que la seva presentació en aquesta consulta no impedeixi la presentació
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d’ofertes en el moment de la licitació que pugui dur-se a terme amb posteritat, ni en compromet
el contingut.
Atès el caràcter no vinculant a efectes contractuals d’aquesta consulta, les propostes
presentades pels participants s’entendran fetes a títol informatiu, de manera que l’òrgan de
contractació no adquirirà cap compromís econòmic sobre aquestes ni es farà càrrec de les
despeses derivades de la participació. La totalitat d’aquestes anirà a càrrec dels participants
Finalitzat el procediment d’aquesta consulta preliminar de mercat, l’òrgan de contractació
elaborarà un informe final en el qual constaran les actuacions realitzades i s’hi recolliran la
totalitat dels resultats obtinguts. En la seva elaboració, l’òrgan de contractació vetllarà per
l’equilibri adequat entre els principis de publicitat i transparència i el règim de confidencialitat
corresponent.
L’informe final de resultats serà accessible per a tots els interessats a través del perfil del
contractant de l’òrgan de contractació, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública. Així mateix, s’incorporarà a l’expedient en el cas que amb posterioritat s’iniciï el
procediment d’adjudicació del contracte
Els participants poden indicar quina de la informació que facilitin en la resposta s’ha de
considerar confidencial, per tal que l’òrgan de contractació la pugui tractar com a tal.
D’acord amb el que disposa l’article 115.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació no revelarà als
participants les solucions proposades pels altres participants, essent les mateixes únicament
conegudes íntegrament per ell.
Finalitzat el procediment de consulta, l’òrgan de contractació podrà divulgar les solucions i la
definició de les especificacions dels projectes, però no podrà revelar cap informació tècnica o
comercial que hagi estat facilitada pels participants i que aquests hagin designat com a
confidencial. A tals efectes, no s’admetran declaracions genèriques de confidencialitat.
Així mateix, es garantirà el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i alhora el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.
Un cop publicat l’informe de resultats de la consulta preliminar del mercat, l’òrgan de
contractació podrà iniciar, si escau, el corresponent procediment de contractació. Aquest
eventual procediment estarà obert a totes les propostes que compleixin els requisits establerts
per l’òrgan de contractació en els plecs de clàusules reguladors del procediment d’adjudicació,
hagin o no participat en aquesta consulta preliminar del mercat. La participació en la consulta
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no constitueix una obligació i un compromís de participar en la licitació, ni tampoc un
impediment.
En l’elaboració dels plecs de clàusules s’ha de tenir en consideració el resultat de la consulta
realitzada; si no és així, l’informe final de resultats deixarà constància dels motius.
La present consulta no comporta cap compromís ni obligació de licitar per part de l’òrgan de
contractació.
Els participants poden demanar aclariments si els necessiten per tal de respondre millor,
mitjançant correu electrònic que han d’adreçar a :

-

Xavier Garro Monte, xgarro@gencat.cat
Silvia Romero Ameijide, sromeoa@gencat.cat

El termini per donar resposta finalitza el divendres 28 de maig 2021
2.- Detall de necessitats:
Els centres penitenciaris de Catalunya utilitzen habitualment vehicles de la tipologia que tot
seguit detallem. En tots els casos la circulació es realitza estrictament dins del recinte del
centre. Es duu a terme un ús diari, intensiu en horari laboral, amb molts conductors diferents,
per tant amb poca cura cap al material .
Les característiques i models que s’expliciten a continuació corresponen a les darreres
licitacions que hem realitzat, i podrien variar per ajustar-los, però en termes generals donen
una idea molt aproximada del que necessitem. Probablement millorarem lleugerament, en la
licitació, les capacitats de càrrega i arrossegament. Per la qual cosa variarien també alguna
de les altres característiques descrites aquí, en funció de les respostes que rebem a aquesta
consulta.
També està previst, en els criteris de valoració de la licitació, puntuar les millores sobre els
mínims exigits en plec.
Cada tipologia de vehicle constituiria un lot diferenciat en la licitació que volem dur a terme.
Per a tots els vehicles s’exigirà compliment de la normativa europea.

2.1.- Vehicle elèctric destinat al transport de mercaderies en l’interior del recinte del Centre
Penitenciari. Dotat de cabina amb seients en la part davantera i plataforma de càrrega
tancada en la part posterior. Vehicle totalment tancat.
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Models de referència en els darreres licitacions: Goupil G3-2L i Ligier be sun L3, Piaggio
Porter
Quantitat a reposar: de 2 a 4 vehicles.
Característiques bàsiques del vehicle en la darrera licitació:
- Capacitat: 2 places en cabina davantera
- Carrosseria de xapa metàl·lica amb tractament anticorrosiu
- Autonomia mínima: 45 km – 8 hores
- Càrrega útil mínim 400 kg
- Tensió : 48 V mínim.
- Potència nominal motor : mínima: 4 kW
- Amperatge bateria: 160 aH (mínim)
- Llums davanteres i darreres de frenada i intermitents.
- Velocitat màxima: Entre 35 i 55 km/h
- Rodes amb pneumàtics
- Carregador incorporat – 220/230 V 16 Ah mínim.
- Temps de recàrrega de bateria 100 %: 8 a 10 hores
- Fre d’estacionament obligatori
- Cinturons per passatgers obligatoris
- Miralls retrovisors exteriors
- Display indicador de càrrega de bateria i diagnòstic d’avaries
- Avisador de marxa enrera
- Cabina metàl·lica amb tractament anticorrosiu, o de fibra de vidre, totalment tancada,
amb parabrises ampli i portes laterals amb finestra de vidre.
- Caixa metàl·lica totalment tancada amb porton o portes a la part de darrera. Amb
terra antilliscant. Separada de la cabina del conductor amb mampara metàl.lica, de
forma que sigui impossible que un desplaçament de la càrrega pugui afectar als
ocupants de la cabina.
- Neteja parabrises.
- Mides. aprox. vehicle: longitud entre 3200 i 4000 mm – Amplada entre 1000 i 1400
mm - alçada màxima 2000 mm

2.2.- Vehicle destinat a la càrrega de mercaderies i apte per a la tracció de remolcs.

Vehicles de referència en les darreres licitacions: Goupil G3-2L i Ligier be sun L3, Piaggio
Porter, Still R07
Quantitat a reposar: de 2 a 4 vehicles.
Característiques tècniques:
- Capacitat: 2 places en cabina davantera
- Carrosseria de xapa metàl·lica amb tractament anticorrosiu
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- Autonomia: 45 km – 8 hores
- Càrrega útil en la plataforma mínim 600 kg
- Capacitat d’arrossegament: 3.000 kg mínim (probablement arribarem a 5.000 kg
mínim)
- Tensió: 48 V (mínim)
- Amperatge bateria mínim: 160 Ah
- Llums davanteres i darreres de frenada i intermitents.
- Potència nominal motor : mínima: 4 Kw
- Velocitat màxima: Entre 35 km/h i 45 km/h
- Rodes amb pneumàtics
- Carregador incorporat – 220 V – 25 Ah mínim
- Temps de recàrrega de bateria 100 %: 8 a 10 hores
- Fre d’estacionament obligatori
- Cinturons per passatges obligatoris
- Miralls retrovisors exteriors
- Display indicador de càrrega de bateria i diagnòstic d’avaries
- Avisador de marxa enrere
- Cabina metàl·lica amb tractament anticorrosiu, o de fibra de vidre, totalment tancada,
amb parabrises ampli i portes laterals amb finestra de vidre.
- Neteja parabrises.
- Ha d’incorporar sistema per incorporar remolc, compatible amb el remolc que és l’altre
article que completa aquest lot.
- Mides útils de la plataforma:
- Longitud entre 1800 i 1950 mm
- Amplada entre 1000 i 1100 mm
- Plataforma amb barana frontal fixa, darrera abatible i laterals abatibles, d’alçada
entre 300 i 500 mm

2.3.- Elevador telescòpic (toro):
Les prescripcions en els darreres licitacions són les següents. Alguna podria variar en funció
de característiques particulars de cada centre, com l’alçada dels magatzems, però en general
serien similars
Models de referència darreres licitacions: Toyota 8FBET15, Mitsubishi Edia EM FB16PNT.
Són de capacitat de càrrega 1.600 kg, probablement en la licitació es millorarà a 1.800 kg. Still
R60-25,
Quantitats a reposar: de 4 a 6 vehicles

-

Capacitat de càrrega: Mínim 1.600 kg (es valora millora a capacitat 1.800 kg)
Centre de gravetat: 500 mm
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-

-

Motor elèctric
Conductor assegut
Potència motor de tracció: 2x 4,5 kw mínim.
Potència motor elevació: 8,8 kw mínim
Bateria 48v 620AH mínim.
Rodes superelàstiques.
Passadís de treball amb paleta de 1000 x 1200: Igual o inferior a 3.400 mm
Passadís de treball amb paleta de 800 x 1200: Igual o inferior a 3.300 mm
Pal telescòpic
Alçada l pal replegat: màxim 2570 mm
Alçada d’elevació: mínim 4.000 mm (és l’alçada prevista de la instal·lació de
prestatgeria, per tant la capacitat de l’elevador ha de permetre dipositar paletes a
aquesta alçada)
Alçada del sostre cabina: mínim 2000 mm
Velocitat translació amb càrrega: 13 km h. mínim.
Velocitat elevació mínima: amb càrrega 0,25 m/s sense càrrega 0,4 m/s
Velocitat descens mínima: amb càrrega 0,49 m/s sense càrrega 0,38 m/s
Pendent superable amb càrrega: mínim 12,5 %
Frens d’estacionament i de servei
Indicador de càrrega de bateria, comptador d’hores i diagnòstic d’avaries.
Longitud forquilles. mínim 1000mm
Amplada forquilles: mínim 80mm
Gruix forquilles: mínim 35 mm
Radi de gir: igual o inferior a 1.700 mm
Sistema de frenada regeneratiu o de recuperació per a recàrrega de bateria.
Sistema de seguretat de frenada automàtica.
Aquesta màquina ha de portar la cabina semicoberta per la part frontal, superior i
darrera amb vidre i laterals amb portes de lona recollible. Portarà neteja-parabrisa
frontal i a la part de darrera.

2.4.- Llitera motoritzada:
Aquest vehicle elèctric ha de servir per transportar, dins del recinte del Centre Penitenciari, al
darrera una persona que s’hagi de traslladar en llitera per causa de malaltia o malestar dels
mòduls o des d’on es trobi la persona fins a la infermeria. El vehicle ha de portar sostre i
l’estructura amb la llitera i sistemes de subjecció per al malalt.
El model de referència en les darreres licitacions és CLEM ecològic.
Quantitats a reposar: 1 vehicle
Característiques aproximades:
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-

Capacitat de passatgers: 2 + llitera per una persona
Autonomia mínim: 40 km/h
Motor 4Kw
Bateria 48V
Carregador integrat
Parabrises frontal d’una peça
Miralls retrovisors laterals
Velocitat km/h: entre 30 i 50 km/h
Radi per girar aprox. 3 m .
Màxima pendent superable: 20-30 %
Dimensions aprox 2350x1180x1750mm
Capacitat de càrrega: 270 kg mínim
Pes net: 480 kg aprox.
Llums davant i darrera
Llum de fre
Clàxon elèctric
Sostre integrat a l’estructura de material plàstic, fibra de vidra o equivalent.
Carrosseria metàl·lica amb tractament anticorrosiu
Xassís: metàl·lic amb tractament anticorrosiu o bé fibra de vidre o material plàstic
resistent.
Cinturons de seguretat per als seients, i sistema de subjecció per a la llitera i el malalt.
Llums davant i darrera i llum de frenada
Avisador acústic marxa enrere.
El vehicle disposarà de les normatives i homologacions europees (CEE)

2.5.- Vehicle per al transport de persones i mercaderia lleugera:
Es tracta d’un vehicle similar a la llitera motoritzada, però sense l’adaptació específica. Dues
places davanteres igual, i la part de darrera amb plataforma per carregar paquets.
Quantitat a reposar: 1 vehicle

2.6.- Vehicle elèctric amb bolquet elèctric destinat al transport i abocament d’escombraries
dins el recinte dels Centres Penitenciaris.
El model de referència en les darreres licitacions van ser els següents: Goupil G3-2L i Ligier
be sun L3, amb l’adaptació corresponent.
Quantitat a reposar: 2 vehicles
Característiques bàsiques i aproximades del vehicles:
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-

-

-

Cabina de xapa metàl.lica amb tractament anticorrossiu amb seients per dos
passatgers. Totalment tancada amb parabrises frontal, portes i finestres laterals, i
neteja parabrises
Carrosseria de xapa metàl·lica amb tractament anticorrosiu
Bolquet hidràulic
Capacitat de càrrega mínim 1,3 m3
Càrrega útil mínim: 400 kg
Alçada de descàrrega del bolquet: mínim 1.400 mm
Llums davant i darrera
Llum de fre i emergència
Avisador acústic marxa enrere
Display indicador de càrrega de bateria
Display indicador d’avaries (diagnosi)
Compte kilòmetres i compte enrera
Motor elèctric potència nominal mínim 4 kw
Tensió mínim 48 v
Bateria amperatge mínim 160 ah
Temps de recàrrega 8-10 h.
Carregador bateries integrat
Velocitat màxima: 40-60 km/h
Autonomia mínima 40 km
Amb enganxall per remolc tipus bola
Càrrega remolcable: mínim 300 kg
Dimensions aproximades del vehicle:
longitud: Entre 3300 i 3500 mm
amplada: entre 1000 i 1400 mm
Alçada: Entre 1700 9 2000 mm
Rampa mínima superable amb càrrega: 15 %
Rodes amb pneumàtics

2.7.- Volquet de construcció (dúmper) de petites dimensions.
Atès que no hem licitat mai, no disposem de característiques detallades. Es tracta d’un vehicle
tipus dúmper petit amb conductor, per a la retirada de residus d’obra, com el que es veu en la
foto següent:
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