LA FARGA GEM SA
c. Barcelona, 2
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Telf. 93 088 21 00
Fax 93 088 21 32
lafarga@lafarga.com
www.lafarga.com

RESOLUCIÓ DE LA GERÈNCIA 38/2022

RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT,
COMPRA, INSTAL.LACIÓ, POSADA EN MARXA I SERVEI POSTVENDA DE 51
PARQUIMETRES PER A LA REGULACIÓ DE L’ESTACIONAMENT FASE I
(COLLBLANC, LA TORRASSA I SANTA EULÀLIA EST) (EXP. 20220023).
ATÈS que el Consell d’Administració de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals,
SA, en la sessió del dia 7 d’abril de 2022, va aprovar els acords que es transcriuen a
continuació:
(sic)...
”PRIMER.- APROVAR els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules
administratives contractuals amb els seus annexes d’abril de 2022, del contracte
de subministrament, compra, instal·lació, posada en marxa i servei postvenda de
51 parquímetres per a la regulació i gestió de l’estacionament a l’ÀREA INTEGRAL
DE REGULACIÓ DE L´ESTACIONAMENT FASE I (COLLBLANC, LA TORRASA I
SANTA EULÀLIA EST), per un valor estimat del contracte de 339.082,68 €, i un
termini total del contracte de 12 mesos.
SEGON.- NOMENAR responsable del contracte atesa l’àrea de la Societat a les
que afecta, al Sr. Manuel Gaspar (Cap del Departament de Mobilitat), el qual
portarà a terme les funcions previstes en els plecs de clàusules i en la LCSP, tot
de conformitat amb allò previst a l’article 62 i concordants de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
TERCER.- COMPLIMENTAR de conformitat amb l’article 6 i concordants de
l’Orde HPH/1030/2021, de 29 de setembre pel que es configura el sistema de
gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la Declaració de
Absència de Conflicte d’Interessos (DACI).
QUART.- DELEGAR al Gerent de la Societat Municipal, els acords de tramitació
dels processos d’adjudicació, així com la formalització de la corresponent
adjudicació i /o formalitzacions del contracte si fos el cas, donant compte en el
seu moment al Consell d’Administració.
CINQUÈ.- FACULTAR expressament al Gerent de la Societat Municipal tan
àmpliament com en dret sigui possible perquè iniciï i formalitzi quants documents
públics i/o privats siguin necessaris per a la tramitació de l’esmentat expedient de
contractació, donant compte en el seu moment al Consell d’Administració...”

ATÈS que en data 23 de maig es va procedir a l’obertura del Sobre 1 corresponent a
la Declaració Responsable.
ATÈS que en data 8 de juny de 2022 es va procedir a l’obertura pública, mitjançant
l’aplicació informàtica de videoconferències ZOOM, del Sobre 2 corresponent a la
“Oferta Econòmica”, donant trasllat de tota la documentació econòmica inclosa pels
licitadors als vocals de la Mesa que havien d’emetre el corresponent informe de
valoració.
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VISTA l’acta emesa en data 16 de juny de 2022 pels membres de la Mesa de
Contractació proposant com a oferta més avantatjosa la presentada per l’empresa
FLOWBIRD ESPAÑA S.L.U.

RESOLC:

PRIMER.- ADJUDICAR la contractació del subministrament, compra, instal·lació,
posada en marxa i servei postvenda de 51 parquímetres per a la regulació i gestió
de l’estacionament a l’Àrea Integral de Regulació de l’estacionament Fase I
(Collblanc, La Torrassa i Santa Eulàlia Est), a l’empresa FLOWBIRD ESPAÑA S.L.U.
amb NIF B-83763557, de conformitat amb els plecs de condicions aprovats pel
Consell d’Administració el dia 7 d’abril de 2022 i l’oferta presentada per l’empresa en
els següents termes:
A) Oferta econòmica


Preu unitari per parquímetre: 4.383,76 €/unitat (sense IVA)



Preu unitari per telèfon intel·ligent: 150 €/unitat (sense IVA)

B) Altres criteris avaluables automàticament


Preu de l’accés, ús i manteniment del programari de Gestió i Control Central,
del programari específic de cada parquímetre i del programari de Denúncies,
per un període de 60 mesos.
- Preu unit mes = 15,00 € / P&D (sense IVA)



Número de parquímetres sense cost fora de les 51 unitats objecte d'aquest
concurs.
- Zero parquímetres sense cost = 0 Unitats



Nombre de mesos sense cost, un cop acabats els 6 mesos objecte d'aquest
concurs, del manteniment integral preventiu i correctiu dels 51 parquímetres (
i de tots els demés parquímetres oferts sense cost) i del lloguer del programari
de control central, del programari de gestió de denúncies i del programari dels
parquímetres.

- 12 mesos més sense cost (una vegada acabats els 6 primers mesos)


Clau de seguretat a totes les portes del parquímetre.

- Sí - Flowbird accepta aquest subministrament sense cost


Ampliació garantia que ofereix el licitador.

- Sí – Flowbird accepta la ampliació de garantia 2 anys més (Total 4 anys)
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Elaboració d'informes econòmics de recaptació mensuals.
- Sí – Flowbird accepta aquest servei sense cost



Utilització del programari de denuncies EOS Mobility.
- Sí – Flowbird aporta carta justificativa de la viabilitat validada per Empark



Oferta de pantalla tàctil enlloc de pantalla normal amb teclat alfanumèric.
- No s'ofereix.

SEGON.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària del contracte el dipòsit de la fiança
definitiva per import de ONZE MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (11.238,59 €), de conformitat amb l’establert en els
Plecs de Condicions Contractuals, Clàusula 21 i art. 107 de la LCSP, així com la
documentació exigida per a la formalització del contracte.
TERCER.- PROCEDIR A SUBSCRIURE, si fos el cas, el contracte abans referit amb
FLOWBIRD ESPAÑA S.L.U. amb NIF B-83763557. El contracte s’ha de formalitzar per
escrit, mitjançant document privat, signat per les parts, i a tal efecte la Gerència de
La Farga, fixarà amb el contractista adjudicatari la data de signatura del contracte,
que en cap cas podrà ser superior a 15 dies hàbils següents a la notificació de
l’adjudicació definitiva. La manca de formalització del contracte comportarà els
efectes previstos en l’article 153 de la LCSP. No es podran iniciar les prestacions del
contracte sense haver procedit a la seva formalització.
QUART.- PUBLICAR la present resolució a la Plataforma de Contractació Pública de
la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ- NOTIFICAR l’anterior acord als licitadors i a l’adjudicatari.
SISÈ.- TRASLLADAR la present resolució al Cap del Departament de Mobilitat, als
efectes legals oportuns.

MANUEL PÉREZ GIMÉNEZ
Gerent de LA FARGA, Gestió d’Equipaments Municipals, SA
L’Hospitalet, 16 de juny de 2022
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