ANNEX
IV

INFORME PREVI JUSTIFICATIU PER LA CONTRACTACIÓ DE
SUBMINISTRAMENT DE 6 BICICLETES “E-BIKES”, TIPUS “MOUNTAIN BIKE”,
LOGOTIPADES I EQUIPADES, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE
TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA ABREUJADA
1.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
La Guàrdia Urbana de Lleida té operativa la Unitat Ciclista com a unitat
operativa permanent, durant tot l’any.
Actualment, i degut al seu ús intensiu, les bicicletes que tenen assignades pel
servei, pateixen un desgast que fa necessari l’adquisició de sis de noves, per tal
de renovar el parc.
Aprofitant la necessitat d’aquesta renovació del parc de bicicletes, es decideix
comprar sis bicicletes “e-bikes” (bicicletes amb ajut de pedaleig elèctric), opció
recomanable i neta, ja que aquest tipus de bicicleta no emet cap tipus d’emissió
perjudicial per al medi ambient, i al mateix temps s’aconsegueix una millora en
el servei.
JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS
Donat que les “e-bikes” han de disposar de les mateixes característiques, es
procedeix a agrupar-les en un mateix lot.

2.

OBJECTE DEL CONTRACTE:
Subministrament de sis bicicletes “e-bike” tipus “mountain bike”, (bicicleta amb
ajut de pedaleig elèctric), logotipades i equipades segons el detallat al plec de
prescripcions administratives particulars que regeixen aquest contracte i
lliurades a prefectura de la Guardia Urbana de Lleida.

3.

DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE:
2 de maig de 2022

4.

DURADA DEL CONTRACTE:
Un any des de la formalització del contracte.

5.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ:
El preu unitari màxim per bicicleta e-bike, “mountain”, logotipada i equipada,
serà de 3.553,72 € + 746,28 € d’IVA (21%) = Total 4.300,00 € , el que fa un
pressupost màxim de licitació per les 6 bicicletes de 21.322,31 € + 4.477,69 €
d’iva = Total 25.800,00 €
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LOT

1

6.

DESGLOSSAMENT EN LOTS:

RESERVAT A
CENTRES
ESPECIALS DE
TREBALL
NO

IMPORT SENSE IVA
DESCRIPCIÓ

IVA
(21 %)

Sis bicicletes “ebike”
tipus
“mountain bike”,
logotipades
i
equipades

21.322,21 €

4.477,69

IMPORT IVA
INCLÒS

25.800,00 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
L’import total del contracte, com a màxim, serà de 21.322,21 €, IVA exclòs.
Pressupost IVA exclòs
21.322,31 €

7.

MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES:
El model de presentació d’ofertes econòmiques serà el preu unitari de la
bicicleta, logotaipada i dotada amb tot l’equipament detallat al plec de
prescripcions administratives, i detallant import base, IVA i total :
Import sense IVA

IVA 21
%

Import IVA inclòs

Preu unitari per bicicleta
“e-bike” tipus “mountain
bike”,
logotipada
i
equipada.
Les empreses podran presentar com a màxim una oferta per cada tipus de
bicicleta contemplada al plec de prescripcions tècniques.
8.

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA:
01 1320 62400

9.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Criteris objectius
 Oferta econòmica..... fins a un màxim de 50 punts
Preu unitari d’una bicicleta “e-bike” tipus “mountain bike”, logotipada i
dotada amb tot l’equipament detallat al plec de prescripcions
administratives particulars que regeixen aquest contracte.
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Per valorar-ho s’atorgarà la major puntuació (50 punts) a l’oferta que
proposi un preu més econòmic. La resta de propostes es valorarà de
manera proporcional d’acord amb el preus de l’oferta i segons la fórmula:
VO= Valoració de la oferta
PMO= Puntuació màxima obtenible
OM= Menor oferta vàlidament emesa
OF= Oferta
 Altres valoracions puntuables:


Bateria de liti superior a 400 wh..... es valorarà amb 10 punts



Pes total de la bicicleta (sumant la bicicleta bicicleta, més la bateria)... Es
valorarà fins a 10 punts en funció del pes, seguint la varemació del pes
mínim i màxim establert a les Prescripcions Tècniques.



Garantia: Es valorarà amb 5 punts l’ampliació en 1 any, de la garantia
mínima obligatòria establerta en el PPT, que és de: 2 anys per la bici i 1
per la bateria.
Les empreses han de quantificar, econòmicament, el cost d’un any
d’ampliació de garantia, únicament a títol informatiu i per tal de poder
aplicar-ho al càlcul de possibles baixes temeràries (segons l’article 85 del
Reglament de Contracte del Sector Públic).



Manteniment: Es valorarà fins a 10 punts l’oferta que inclogui el servei de
manteniment gratuït inclòs, a raó de 5 punts per cada 6 mesos de servei.
Les empreses han de quantificar, econòmicament, el cost d’un any de
servei de manteniment, únicament a títol informatiu i per tal de poder
aplicar-ho al càlcul de possibles baixes temeràries (segons l’article 85 del
Reglament de Contracte del Sector Públic). Així mateix, hauran de tenirho en compte per la durada del contracte.



Taller propi a Lleida ciutat: Es valorarà amb 10 punts que l’empresa
disposi de taller per poder dur a terme les reparacions o el manteniment,
i que aquest sigui a Lleida ciutat.



Acreditació de disposar d’algun sistema de gestió ambiental homologat
de caràcter internacional, com l’ISO 1401 o L’EMAS. .... Es valorarà amb 5
punts

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals

-3-

Per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’han d’aplicar els paràmetres
objectius previstos en l’article 85 del RGLCAP.
Per al càlcul de la temeritat es considerarà l’Oferta econòmica global presentada per cada
empresa que es calcularà de la següent forma:
Oferta econòmica global = Oferta econòmica presentada per l’empresa - Estalvis per
l’Ajuntament derivats de l’oferta de l’increment del termini de garantia – Estalvis per
l’Ajuntament derivats de l’oferta de manteniment gratuït
10. SUBROGACIÓ PERSONAL:
X No
 Sí (adjuntar relació elaborada per l’empresa, segons model Annex X)
11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Sotscap de la Guàrdia Urbana
12. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES:
10 dies hàbils
13. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
 L’adjudicatari està obligat a presentar una declaració responsable en la qual
es comprometi a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de
seguretat social, i, específicament, a no fer operacions financeres contràries
a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre el control de
capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
14. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR:
a. S’admet la subcontractació. Els imports màxims a subcontractar no poden superar
allò establert en la Llei de Contractes del Sector Públic.
b. Règim de pagament de factures. L’adjudicatari subministrarà les bicicletes, d’acord
amb les característiques especificades al Plec de condicions tècniques particulars.
Un cop comprovat per part de l’Ajuntament de Lleida que funcionen correctament,
l’adjudicatari emetrà la factura corresponent.

PROPOSTA:
Iniciar la licitació per la contractació del subministrament de sis bicicletes per un
import màxim de 3.553,72 € per unitat + 746,28 € d’IVA (Total 4.300,00 €) que
sumarà un import màxim de 21.322,31 € + 4.477,69 € d’IVA (Total: 25.800,00 €) i
pel període de 2 de maig de 2022 fins al subministrament de les bicicletes,
mitjançant procediment obert de tramitació simplificada abreujada.
Lleida, a data de la signatura electrònica
Josep R. Mallada Gòdia
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