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Expedient de contractació núm. 2016.02
Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Ramón Bernaus i Abellana, Secretari del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL),
CERTIFICO:
Que segons consta a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Executiva del Consorci
Català pel desenvolupament Local celebrada el dia 19 d’octubre de 2017, i per tant a reserva dels
termes que resultin de la seva aprovació definitiva, en la dita sessió ha estat aprovat per unanimitat dels
seus membres presents, l’acord que transcrit literalment és com segueix:
“ACE.- 28. Aprovació de l’adjudicació de la licitació de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2016.02)
1.- El CCDL, té com un dels seus objectius principals, establir mecanismes o promoure’n, per tal de
fomentar la millora, l’optimització i l’eficiència dels serveis i activitats d’interès general en l’àmbit local
d’acord amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’estalvi de recursos, que
regeixen l’actuació dels poders públics. D’aquesta manera, el CCDL, per encàrrec de l’ACM i d’acord amb
la calendarització que aquesta última programa, promou periòdicament, la licitació de contractes amb
destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització
de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector
públic, principalment el denominat Acord marc mitjançant la central de contractació d’aquestes entitats,
que possibilita la contractació de forma agregada de subministraments i serveis demandats per part de
les Administracions Locals d’acord amb els estudis de mercat que es porten a terme a tal efecte.
Els antecedents a on el CCDL - ACM, a través del sistema d’adquisició centralitzada, ja ha actuat, han
tingut un grau d’adhesió molt important per part del món local, essent un element demostratiu de com
cooperar i mancomunar esforços. Així, el CCDL-ACM ja té l’experiència d’haver gestionat diferents
acords marc, com per exemple, de subministrament elèctric, de gas natural, de màquines d’impressió i
de multifunció, de vehicles de serveis generals, de vehicles de serveis policials, d’arrendament de
vehicles amb opció o sense opció de compra, assegurança de responsabilitat civil, etc., tots ells, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya.
2.- És per aquest motiu que periòdicament el Gabinet d’estudis i programes de l’ACM porta a terme
sessions formatives en matèria de contractació pública destinades als ens locals, que a la vegada també
serveixen de punt d’intercanvi entre professionals del sector i per a la prospecció de mercat amb
l’objecte d’avaluar les necessitats de les àrees de contractació dels ens locals, desenvolupant un
tractament estadístic de les mateixes i incloent els diferents comportaments per territori, demogràfics, i
la prelació que se’n deriva, que serveix de fonament per la realització dels corresponents estudis tècnics
i d’una calendarització dels Acords marc a licitar per part de l’ACM-CCDL.
Així tant de les sessions portades a terme els anys 2016 i 2017, com de l’experiència obtinguda en la
gestió dels contractes abans referenciats, en resulta que pot ésser conclòs que una de les necessitats
principals demandades per les entitats locals és el subministrament de vehicles.
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3.- D’acord amb les anteriors consideracions, la Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de 14
d’abril de 2016 va aprovar acceptar l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM i la
corresponent incoació d’un expedient per la licitació de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, referenciant-lo amb el número d’expedient 2016.02 així
com la realització del corresponent procés de consultes preliminars de mercat amb les possibles
empreses interessades de conformitat amb la Instrucció interna 1/2014, de 30 de setembre, sobre el
procediment i actuacions a realitzar amb motiu de les consultes preliminars del mercat que es realitzin
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local en les licitacions dels Acord marc i adquisicions
centralitzades de subministrament i serveis amb destinació a les entitats locals de Catalunya, procés,
que es portà a terme de manera efectiva durant els mesos següents i del que en resultà el corresponent
informe de conclusions i resultat del procés de consultes, que fou publicat al perfil de contractant de
l’entitat.
4.- En data 14 de juny de 2017 la Presidència d’aquest Consorci va adoptar la Resolució núm. 18/2017,
d’acord amb la delegació de facultats aprovada per la Comissió Executiva de l’entitat en la seva sessió de
data 9 de març de 2017, en virtut de la qual es resolgué:
1.-) Aprovar l’expedient de contractació per la licitació de l’Acord marc de mobilitat sostenible, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2016.02) per la selecció
d’empreses o l’adjudicació, segons s’escaigués en funció del lot o sublot, d’entre els que es divideix
l’Acord, que poguessin acomplir l’objecte del contracte de conformitat amb els articles 198.3 i 198.4 del
TRLCSP, mitjançant procediment obert, en que tot empresari interessat pot presentar una proposició,
restant exclosa tota negociació del termes del contracte, d’acord amb el que preveuen els articles 26 i
27 de la DN i 138 a 146 del TRLCSP en relació amb els articles 157 a 161, amb diversos criteris
d’adjudicació.
2.-) Aprovar, així mateix, els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques, adjunts, que han de regir l’Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2016.02) i la seva licitació, disposant-ne la
corresponent publicació al perfil de contractant de l’entitat.
3.-) Autoritzar la despesa corresponent que comporta per al CCDL la tramitació de la licitació del present
Acord, amb càrrec al pressupost vigent, i que es xifren en 3.500.-€, corresponents a despeses de
publicitat i tramitació.
4.-) Aprovar, finalment, la publicació del corresponent anunci de licitació de l’Acord al DOGC, al BOPB, al
BOE, al DOUE, al Perfil del contractant de l’entitat, així com en dos diaris de màxima difusió, segons
s’estableix als articles 142 del TRLCSP i 277.2 del TRLMC, publicitat, que fou portada a terme de manera
efectiva, als citats diaris oficials, en data 04/07/17, 07/07/17, 10/07/17 i 22/06/17 (data d’enviament
19/06/17), respectivament i en data 22/06/2017 al perfil de contractant de l’entitat. I de la mateixa
manera en data 12/07/2017 al diari “Ara” i el 14/07/2017, al diari “El PuntAvui”.
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5.- En data 12 de juliol de 2017, fou portada a terme una sessió informativa a la seu del CCDL, dirigida a
totes les empreses interessades en participar en la licitació de l’Acord marc, de la que en resultà un
document de preguntes i respostes formulades, que fou publicat al perfil de contractant de l’entitat.
6.- El dia 31 de juliol de 2017, a les 17:30 hores, es constituí la Mesa de Contractació per a l’adjudicació
de l’Acord marc, integrada pels membres designats per la Resolució de la Presidència d’aquest CCDL,
núm. 20/2017, de data 20 de juliol de 2017, la composició de la qual fou publicada al perfil de
contractant de l’entitat, per tal de procedir a l’obertura i examen dels denominats sobres A de
documentació administrativa presentats davant el Registre General de la Corporació per part de les
empreses participants, dins el termini fixat als Plecs i als anuncis de licitació, d’acord amb el detall que
seguidament es relaciona, si bé i atès que malgrat no es comptava de manera física amb els sobres
presentats per correu certificat a instància de les empreses que van optat per aquesta opció, s’havien de
considerar, les corresponents ofertes, com ofertes presentades dins el termini de presentació establert
de conformitat amb el que disposa l’article 100 del Reglament de Correus, en relació als articles
concordants del PCAP que regeix la present licitació, s’acordà posposar la seva obertura fins que no es
comptés amb totes les proposicions de manera física i com a conseqüència del fet que és materialment
impossible procedir a l’obertura dels sobres dels que no se’n té disposició física:

Registre

Data

Mitjà

Empresa

535

27/07/2017

correus

536

27/07/2017

presencial

Federal Sigma Vama, SAU

537

27/07/2017

presencial

Pasmon Integral, S.L.

538

28/07/2017

presencial

Estabanell Y Pahisa Mercator, SAU

539

28/07/2017

presencial

Renault Retail Group Barcelona, S.A.

540

28/07/2017

presencial

Cooltra Mootos, S.L.

541

28/07/2017

presencial

Fast Enginyeria, S.L

542

28/07/2017

presencial

Integral Car, S.L.

543

28/07/2017

presencial

Ippon Motor Vallés, S.A.

Bilbotruck, SL

-3-

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16

Expedient de contractació núm. 2016.02
Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya

544

28/07/2017

presencial

Covesa de Vehículos, SL

545

28/07/2017

presencial

Dextron Ingenieria de la Telecomunicación SA

546

28/07/2017

presencial

Bansabadell Renting, SLU

547

28/07/2017

presencial

Electronica Girona 2012, SL

548

28/07/2017

presencial

Automòbils AR motors, SL

549

28/07/2017

presencial

Motor Llansa, SL

550

28/07/2017

presencial

Motor Manso, SA

551

28/07/2017

presencial

Endesa Energía, SAU

552

28/07/2017

presencial

Enginyeria Classe A, SLP

553

28/07/2017

presencial

Etecnic Movilidad Eléctrica, SRL

554

28/07/2017

presencial

Northgate renting flexible

555

28/07/2017

correus

556

28/07/2017

presencial

Transtel, S.A.

557

28/07/2017

presencial

Isae Electrónica, SL

558

28/07/2017

presencial

BBVA Autorenting, SA

559

28/07/2017

presencial

Logic Mobility Services, SL (Moto Rent)

560

28/07/2017

presencial

Etra Bonal, SA

561

28/07/2017

presencial

Etra Bonal SA - Gestión de Cargas inteligentes, SL

562

28/07/2017

correus

Aplicaciones tecnológicas juma, SL

563

28/07/2017

correus

Divirsegur Catalunya, SL

Transforma 21, S.L. (Bergadana)
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564

28/07/2017

correus

IBIL, Gestor de Carga de vehículo eléctrico SA

565

28/07/2017

correus

Banco Santander, SA

566

28/07/2017

correus

Alphabet España Fleet Management, SA

567

31/07/2017

correus

Romauto Grup concessionaris, SL

7- En data 2 d’agost de 2017, constituïda de nou en sessió privada, la Mesa de Contractació per tal de
procedir a l’obertura i anàlisi de la documentació administrativa presentada a instància de les empreses
participants i una vegada es va haver constatat que es comptava amb tota la documentació presentada
físicament a instància de les empreses que optaren per la presentació de les corresponents ofertes
mitjançant avís de correus atès que l’esmentat servei de correus havia fet arribar la corresponent
documentació davant aquesta entitat, es va procedir a la seva obertura efectiva acordant-se requerir
l’esmena de les deficiències detectades que seguidament es relacionen i, a excepció de la documentació
corresponent a l’empresa “Bilbotruck”, que encara no havia estat entregada pel servei de correus.


En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa Renault Retail Group
Barcelona, S.A.: annex 4 relatiu a la conformació de grup empresarial i annex 8 relatiu al
número de personal en plantilla, amb minusvalia.



En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa Aplicaciones tecnológicas
juma, S.L.: annex 8 relatiu al número de personal en plantilla, amb minusvalia.



En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa Divirsegur Catalunya, S.L.:
annex 4 relatiu a la conformació de grup empresarial i annex 8 relatiu al número de personal en
plantilla, amb minusvalia.



En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa Banco Santander, S.L.: annex
8 relatiu al número de personal en plantilla, amb minusvalia.

8.- Una vegada practicats per la Secretaria de l’entitat els requeriments acordats per la Mesa als que
s’ha fet referència en el punt anterior, aquesta, en la seva sessió de 3 d’agost de 2017, reunida en sessió
privada, i una vegada va haver constatat que tots els requeriments practicats van ser atesos
degudament per part de les empreses participants dins el termini conferit, va acordar, per unanimitat
dels seus membres, considerar tota la documentació administrativa correcte i no excloure a cap
empresa de la licitació per aquest motiu, i així mateix procedir a l’obertura del sobre A corresponent a
l’empresa “Bilbotruck”, la documentació de la qual havia estat feta arribar davant aquest Consorci per
part del servei de correus, el mateix dia 3 d’agost, constant-se que també era correcte. De totes
aquestes actuacions se’n donà l’oportuna publicitat al perfil de contractant de l’entitat.
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9.- Reunits a la seu del Consorci Català pel Desenvolupament Local (sala d’actes), el mateix dia 3 d’agost
de 2017, a les 13:10 hores, es constituí la Mesa de Contractació per a l’adjudicació de l’Acord marc, per
portar a terme la sessió pública d’obertura dels sobres B, relatius a la proposta tècnica de les empreses
participants en l’esmentada licitació, si bé en l’esmentada sessió, les actuacions portades a terme es
limitaren a l’obertura dels corresponents sobres i a constatar l’efectiva presentació de les corresponents
ofertes.
10.- En data 12 de setembre de 2017, la Mesa es reuní en sessió privada amb l’objecte de nomenar una
ponència tècnica i un comitè d’experts, per tal que actuessin segons s’escaigués en tasques de suport a
la Mesa, en relació a les funcions de valoració d’ofertes que té assignades, de conformitat amb el que
determina la clàusula 21 del PCAP d’aplicació en relació als articles concordants del TRLCSP.
11.- El dia 13 de setembre de 2017, a les 17:30 hores, es reuní la Mesa de Contractació per a
l’adjudicació de l’Acord marc en qüestió, en sessió privada, amb la finalitat de procedir a l’anàlisi i
valoració exhaustiva de les propostes tècniques presentades a instància de les empreses participants,
l’obertura de les quals s’havia portat a terme en sessió pública el dia 3 d’agost de 2017, tal i com s’ha
indicat en els apartats anteriors. En aquesta sessió, els membres de la Mesa, acordaren, per unanimitat,
practicar els aclariments i/o requeriments d’esmena o aportació de documentació complementària, de
conformitat amb la clàusula 14a del PCAP d’aplicació, que seguidament es relacionen:
1.- Sublot 1.9, SUV-tot camí benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Motorsol Manso, S.A. – Model: Seat Ateca.
L’espai a on s’ha d’indicar l’alçada a l’imprès està en blanc.
Cal especificar o aclarir quina alçada té el vehicle Seat Ateca que es presenta.
2.- Sublot 1.12, pick-up dièsel
“Northgate renting flexible”- Model: Toyota Hilux
En relació a aquest model s’indica que té un consum de “185”, dada que en els vehicles actuals
no és possible o habitual.
És necessari que aclareixin el consum màxim del vehicle, tal com s’especifica en el PPT en
aquest sublot.
3.- Lot 3 – Arrendament, amb o sense opció de compra, d’automòbils (Lot 1)
Bansabadell Renting, SLU
En referència a la documentació presentada per la selecció en aquest lot, s’observa que:
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La memòria descriptiva no defineix ni el servei de manteniment ni d'assistència
Manca sistema d'atenció al client o el seu procés
No es determina el manteniment preventiu, substitució i gestió de flotes
A la pòlissa d'assegurança no es defineixen amb claredat els serveis i cobertures per tal
de poder valorar els serveis d’aquesta (prescripcions mínimes i/o millores) i si hi ha o
no autoassegurança
A la difusió dels lots de l'Acord marc, no presenta documentació.

12.- El dia 28 de setembre de 2017, i una vegada practicats efectivament els requeriments referenciats a
l’apartat anterior per part del Secretari de la Mesa, aquesta última, es reuní novament en sessió privada
per tal de procedir l’anàlisi i valoració exhaustiva de les propostes tècniques presentades a instància de
les empreses participants, constatant-se que les empreses requerides donaren adequat compliment als
requeriments efectuats dins el termini conferit. Els membres de la Mesa, a la vista de les conclusions
posades de relleu per la ponència tècnica de suport a la Mesa i el comitè d’experts, mitjançant sengles
informes de data 27 de setembre de 2017, acordaren per unanimitat, atorgar la puntuació a les
propostes presentades que seguidament es relaciona així com aprovar la relació d’empreses admeses i
excloses per no arribar a la puntuació mínima exigida en relació a les característiques tècniques
establertes pel PPT per participar en la present licitació, tot declarant deserts alguns sublots, tot això, en
els termes recollits en els informes abans assenyalats, d’acord amb el següent detall:
“LOT 1:
Criteris amb judici de valor dels lots 1 i 2
Sublots 1.1 a 1.13 (Fins a un màxim de 20 punts)
Sublot 1.1, turisme elèctric amb el subministrament del carregador vinculat
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
INTEGRAL CAR S.A.

ROMAUTO GRUP DE
CONCESSIONARIS SL

Sublot 1.1, turisme elèctric amb el subministrament del
carregador vinculat
Seguretat del vehicle (7 punts)
Llum de dia amb tecnologia Led (2)

2

0

Assistent d'arrencada en pujada (2)

2

2

2

2

1

1

Sistema de mans lliures (2)

2

2

GPS integrat en el vehicle (2)

2

2

Alçavidres posteriors elèctrics (1)

1

1

Inmobilitazdor electrònic amb sistema
antirrobatori (2)
ExtinTor de mínim 5kg, encorat al vehicle (1)

d'alarma

Equipament i confort del vehicle (7 punts)
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Retrovisors laterals elèctrics (1)

1

1

Retrovisors laterals calefactats (1)

1

0

Perllogament garantia en mínim 24 mesos més o 40000
km (2)
Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)

2

2

Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)

0

0

Proposta de catàleg (fins 1 punt)

0

0

Identificació canal comunicació específic pel món local
(0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats
(0,5)
PUNTUACIÓ >

0

0

0

0

16

13

Manteniment del vehicle (2 punts)

A l’imprès indica que aporta
la documentació, però no
l’adjunta.

Sublot 1.2, furgoneta elèctrica amb el subministrament del carregador vinculat

Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
ROMAUTO GRUP DE
CONCESSIONARIS SL
Seguretat del vehicle (7 punts)
Llum de dia amb tecnologia Led (2)

0

Assistent d'arrencada en pujada (2)

2

Inmobilitazdor electrònic amb sistema d'alarma antirrobatori (2)

2

Extingor de mínim 5kg, encorat al vehicle (1)

1

Equipament i confort del vehicle (7 punts)
Sistema de mans lliures (2)

2

GPS integrat en el vehicle (2)

2

Alçavidres posteriors elèctrics (1)

1

Retrovisors laterals elèctrics (1)

1

Retrovisors laterals calefactats (1)

0

Manteniment del vehicle (2 punts)
Perllogament garantia en mínim 24 mesos més o 40000 km (2)

2
A l’imprès indica que aporta
documentació, però no l’adjunta

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)
Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)

0

Proposta de catàleg (fins 1 punt)

0

Identificació canal comunicació específic pel món local (0,5)

0

Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats (0,5)

0
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PUNTUACIÓ >

13

Sublot 1,3, turisme híbrid urbà
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
IPPON MOTOR
VALLES SA

NORTHGATE
ESPAÑA
RENTING
FLEXIBLE SA

Llum de dia amb tecnologia Led (2)

2

2

Assistent d'arrencada en pujada (2)

2

2

0

2

1

1

Sistema de mans lliures (2)

2

2

GPS integrat en el vehicle (2)

0

0

Alçavidres posteriors elèctrics (1)

1

1

Retrovisors laterals elèctrics (1)

1

1

Retrovisors laterals calefactats (1)

1

1

Perllogament garantia en mínim 24 mesos més o 40000 km
(2)
Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)

0

2

Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)

0

0

Proposta de catàleg (fins 1 punt)

0

0

Identificació canal comunicació específic pel món local (0,5)

0

0

Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats (0,5)

0

0

PUNTUACIÓ >

10

14

Seguretat del vehicle (7 punts)

Inmobilitazdor
electrònic
amb
sistema
antirrobatori (2)
Extingor de mínim 5kg, encorat al vehicle (1)

d'alarma

Equipament i confort del vehicle (7 punts)

Manteniment del vehicle (2 punts)

A l’imprès indica que
aporta la
documentació, però
no l’adjunta

Sublot 1.4, turisme híbrid interurbà
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
AUTOMÒBILS
AR MOTORS
SL
Seguretat del vehicle (7 punts)
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INTEGRAL SL

IPPON
MOTOR
VALLES SA
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Expedient de contractació núm. 2016.02
Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Llum de dia amb tecnologia Led (2)
Assistent d'arrencada en pujada (2)
Inmobilitazdor electrònic amb sistema d'alarma antirrobatori (2)
Extingor de mínim 5kg, encorat al vehicle (1)

2
2
2
0

2
2
2
1

2
2
0
1

2
0
1
1
0

2
0
1
1
1

2
0
1
1
1

0

2

0

0
0
0
0
14

0
0
0
0
10

Equipament i confort del vehicle (7 punts)
Sistema de mans lliures (2)
GPS integrat en el vehicle (2)
Alçavidres posteriors elèctrics (1)
Retrovisors laterals elèctrics (1)
Retrovisors laterals calefactats (1)
Manteniment del vehicle (2 punts)
Perllogament garantia en mínim 24 mesos més o 40000 km (2)

Presenten un pla
de difusió molt
bàsic, en base als
criteris
d’interpretació
que es descriuen
després d’aquest
requadre

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)

Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)

0,5
0
0
0
10,5

Proposta de catàleg (fins 1 punt)
Identificació canal comunicació específic pel món local (0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats (0,5)
PUNTUACIÓ >

Sublot 1.5, SUV-tot camí híbrid
Sublot 1.6, turisme urbà benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)

Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:

MOTOR
MANSO SA

NORTHGATE
ESPAÑA
RENTING
FLEXIBLE

RENAULT
RETAIL
GROUP
BARCELONA
SA

INTEGRAL
CAR SL

Assistent d'arrencada en pujada (2)

2
0

2
2

2
2

2
2

Inmobilitazdor electrònic amb sistema d'alarma
antirrobatori (2)
Extingor de mínim 5kg, encorat al vehicle (1)

2
0

2
1

0
0

2
1

Seguretat del vehicle (7 punts)
Llum de dia amb tecnologia Led (2)
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Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Equipament i confort del vehicle (7 punts)
Sistema de mans lliures (2)

2
0
0
1
1

GPS integrat en el vehicle (2)
Alçavidres posteriors elèctrics (1)
Retrovisors laterals elèctrics (1)
Retrovisors laterals calefactats (1)

2
0
1
1
1

2
0
0
0
0

2
0
0
1
1

2

2

Manteniment del vehicle (2 punts)
Perllogament garantia en mínim 24 mesos més
o 40000 km (2)
Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)

0

2

Presenten un pla
de difusió molt
bàsic, en base als
criteris
d’interpretació
que es descriuen
després d’aquest
requadre

A l’imprès indica
que aporta la
documentació,
però no l’adjunta

0,5
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
8,5

0
14

0
8

0
13

Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2
punts)
Proposta de catàleg (fins 1 punt)
Identificació canal comunicació específic pel
món local (0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens locals
contractats (0,5)
PUNTUACIÓ >

Sublot 1.7, turisme interurbà benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:

COVESA
VEHÍCULOS SL

RENAULT RETAIL
GROUP
BARCELONA SA

2
2

2
2

2
1

0
0

2
0
1
1

2
0
0
0

Seguretat del vehicle (7 punts)
Llum de dia amb tecnologia Led (2)
Assistent d'arrencada en pujada (2)
Inmobilitazdor
electrònic
amb
sistema
antirrobatori (2)
Extingor de mínim 5kg, encorat al vehicle (1)

d'alarma

Equipament i confort del vehicle (7 punts)
Sistema de mans lliures (2)
GPS integrat en el vehicle (2)
Alçavidres posteriors elèctrics (1)
Retrovisors laterals elèctrics (1)
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Retrovisors laterals calefactats (1)

1

0

0

2

2
1
0,5
0,5
16

0
0
0
0
8

Manteniment del vehicle (2 punts)
Perllogament garantia en mínim 24 mesos més o 40000 km
(2)
Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)
Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)
Proposta de catàleg (fins 1 punt)
Identificació canal comunicació específic pel món local (0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats (0,5)
PUNTUACIÓ >

Sublot 1.8, vehicle monovolum gran benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas (1)

Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (7 punts)
MOTOR MANSO SA

NORTHGATE
ESPAÑA RENTING
FLEXIBLE SA

Assistent d'arrencada en pujada (2)

0
0

2
2

Inmobilitazdor electrònic amb sistema d'alarma antirrobatori
(2)
Extingor de mínim 5kg, encorat al vehicle (1)

2
0

2
1

2
0
1
1
1

2
0
1
1
1

0

2

Llum de dia amb tecnologia Led (2)

Equipament i confort del vehicle (7 punts)
Sistema de mans lliures (2)
GPS integrat en el vehicle (2)
Alçavidres posteriors elèctrics (1)
Retrovisors laterals elèctrics (1)
Retrovisors laterals calefactats (1)
Manteniment del vehicle (2 punts)
Perllogament garantia en mínim 24 mesos més o 40000 km (2)

Presenten un pla de
difusió molt bàsic, en
base
als
criteris
d’interpretació que es
descriuen
després
d’aquest requadre

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)

Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)
Proposta de catàleg (fins 1 punt)
Identificació canal comunicació específic pel món local (0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats (0,5)
PUNTUACIÓ >
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0,5
0
0
0
7,5

0
0
0
0
14
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Sublot 1.9, SUV-tot camí benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (7 punts)

Llum de dia amb tecnologia Led (2)
Assistent d'arrencada en pujada (2)
Inmobilitazdor
electrònic
amb
sistema d'alarma antirrobatori (2)
Extingor de mínim 5kg, encorat al
vehicle (1)
Equipament i confort del vehicle (7
punts)
Sistema de mans lliures (2)
GPS integrat en el vehicle (2)
Alçavidres posteriors elèctrics (1)
Retrovisors laterals elèctrics (1)
Retrovisors laterals calefactats (1)

MOTOR
LLANSA
SL

MOTOR
MANSO
SA

NORTHGA
TE ESPAÑA
RENTING
FLEXIBLE
SA

RENAULT
RETAIL
GROUP
BARCELONA
SA

ROMAUTO
GRUP DE
CONCESSIO
NARIS SL

2
2

2
2

0
2

0
2

2
2

2

2

0

0

2

0

0

1

0

1

2
0
1
1
1

2
0
1
1
0

2
0
0
0
0

2
0
0
0
0

2
2
1
1
1

2

Manteniment del vehicle (2 punts)
Perllogament garantia en mínim 24
mesos més o 40000 km (2)
Difussió dels lots de l'Acord marc (4
punts)

Pla de treball de la difusió dels lots
(fins 2 punts)
Proposta de catàleg (fins 1 punt)
Identificació
canal
comunicació
específic pel món local (0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens
locals contractats (0,5)
PUNTUACIÓ >

0

0

2

Presenten
un pla de
difusió
molt bàsic,
en base als
criteris
d’interpret
ació que es
descriuen
després
d’aquest
requadre

Presenten un
pla de difusió
molt bàsic, en
base
als
criteris
d’interpretaci
ó que es
descriuen
després
d’aquest
requadre

A
l’imprès
indica
que
aporta
la
documentaci
ó, però no
l’adjunta

0,5

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,5

10,5

7

6

16
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Sublot 1.10, tot terreny 4x4 lleuger
No es presenten propostes, el sublot es considera desert.

Sublot 1.11, tot terreny 4x4 dièsel
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (7 punts)

ROMAUTO

Llum de dia amb tecnologia Led (2)

2
2
2
1

Assistent d'arrencada en pujada (2)
Inmobilitazdor electrònic amb sistema d'alarma antirrobatori (2)
Extingor de mínim 5kg, encorat al vehicle (1)
Equipament i confort del vehicle (7 punts)
Sistema de mans lliures (2)

2
2
1
1
1

GPS integrat en el vehicle (2)
Alçavidres posteriors elèctrics (1)
Retrovisors laterals elèctrics (1)
Retrovisors laterals calefactats (1)
Manteniment del vehicle (2 punts)
Perllogament garantia en mínim 24 mesos més o 40000 km (2)

2
Presenten un pla
de difusió molt
bàsic, en base als
criteris
d’interpretació
que es descriuen
després d’aquest
requadre

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)

Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)
Proposta de catàleg (fins 1 punt)
Identificació canal comunicació específic pel món local (0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats (0,5)
PUNTUACIÓ >

0,5
0
0
0
16,5

Sublot 1.12, pick-up diésel
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (7 punts)
COVESA
VEHÍCULOS
SL
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MOTOR
LLANSA SL

NORTHGATE
ESPAÑA
RENTING
FLEXIBLE SA

ROMAUTO
GRUP DE
CONCESSION
ARIS SL
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Llum de dia amb tecnologia Led (2)
Assistent d'arrencada en pujada (2)
Inmobilitazdor electrònic amb sistema
d'alarma antirrobatori (2)
Extingor de mínim 5kg, encorat al vehicle
(1)
Equipament i confort del vehicle (7
punts)
Sistema de mans lliures (2)
GPS integrat en el vehicle (2)
Alçavidres posteriors elèctrics (1)
Retrovisors laterals elèctrics (1)
Retrovisors laterals calefactats (1)

0
2

0
2

0
2

2
2

0

2

0

2

0

0

1

1

2
0
0
1
1

2
0
1
1
0

2
0
1
1
1

2
2
1
1
1

Manteniment del vehicle (2 punts)
Perllogament garantia en mínim 24 mesos
més o 40000 km (2)
Difussió dels lots de l'Acord marc (4
punts)

Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2
punts)
Proposta de catàleg (fins 1 punt)
Identificació canal comunicació específic
pel món local (0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens
locals contractats (0,5)
PUNTUACIÓ >

0

0

2

2

Presenten un pla
de difusió molt
bàsic, en base als
criteris
d’interpretació
que es descriuen
després d’aquest
requadre

A
l’imprès
indica
que
aporta
la
documentació,
però
no
l’adjunta

A l’imprès indica
que aporta la
documentació,
però no l’adjunta

2
1

0,5
0

0
0

0
0

0,5

0

0

0

0,5
10

0
8,5

0
10

0
16

Sublot 1.13, furgoneta dièsel
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (7 punts)
COVESA
VEHÍCULOS
SL

MOTOR
LLANSA SL

RENAULT
RETAIL
GROUP
BARCELONA
SA

0
2

0
0

0
2

2
2

2

0

0

2

Llum de dia amb tecnologia Led (2)
Assistent d'arrencada en pujada (2)
Inmobilitazdor electrònic
d'alarma antirrobatori (2)

amb

ROMAUTO
GRUP DE
CONCESSION
ARIS SL

sistema
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Extingor de mínim 5kg, encorat al vehicle (1)

1

1

0

1

2
0
0
1
1

2
0
0
1
1

2
0
0
1
1

2
2
1
1
1

0

2

Equipament i confort del vehicle (7 punts)
Sistema de mans lliures (2)
GPS integrat en el vehicle (2)
Alçavidres posteriors elèctrics (1)
Retrovisors laterals elèctrics (1)
Retrovisors laterals calefactats (1)
Manteniment del vehicle (2 punts)
Perllogament garantia en mínim 24 mesos
més o 40000 km (2)
Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)

0

Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2
punts)
Proposta de catàleg (fins 1 punt)
Identificació canal comunicació específic pel
món local (0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens locals
contractats (0,5)
PUNTUACIÓ >

2

Presenten
un
pla de difusió
molt bàsic, en
base als criteris
d’interpretació
que es descriuen
després
d’aquest
requadre

A l’imprès indica
que aporta la
documentació,
però no l’adjunta

2
1

0,5
0

0
0

0
0

0,5

0

0

0

0,5
13

0
5,5

0
8

0
16

LOT 2:
Criteris amb judici de valor dels lots 2
Sublot 2.1, bicicleta elèctrica
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Accessoris (15 punts)

Portaequipatges o cistell de transport (5)
Cadenat o sistema antirobatori (5)
Casc ergonòmic homologat (5)

DEXTRON SA

LOGIC
MOBILITY
SERVICES SL

5
5
5

5
5
5

Presenten un pla
de difusió molt
bàsic, en base als
criteris
d’interpretació
que es descriuen

Difussió dels lots de l'Acord marc (5 punts)

-16-

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16

Expedient de contractació núm. 2016.02
Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya

després d’aquest
requadre

Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)
Proposta de catàleg (fins 1 punt)
Identificació canal comunicació específic pel món local (1)
Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats (1)
PUNTUACIÓ >

0,5
0
0
1
16,5

0
0
0
0
15

Sublot 2.2, motocicleta scooter urbana elèctrica

Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (9 punts)

COOLTRA
MOTOS SL

PASMON
INTEGRAL SL

3
3
3

3
3
3

Espai sota seient o frontal (dipòsit) per a un casc (2)

0

0

Suport a la maleta posterior per recolzar l'esquena "respatller
maleter" (1)
Suport per al telèfon a la barra del manillar... (1)

0
0

1
1

3

3

Llums de tecnolgia LED (3)
Casc integral (3)
Sistema antirobatori (3)
Equipament i confort del vehicle (4 punts)

Manteniment del vehicle (3 punts)
Perllorgament de la garantia en un mínims de 12 mesos més (3)

A l’imprès indica
que aporta la
documentació, però
no l’adjunta

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)

Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)
Proposta de catàleg (fins 1 punt)
Identificació canal comunicació específic pel món local (0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats (0,5)
PUNTUACIÓ >

0
0
0
0
12

Sublot 2.3, motocicleta interurbana eléctrica
No es presenten propostes, el sublot es considera desert.

Sublot 2.4, motocicleta interurbana elèctrica II
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
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Seguretat del vehicle (9 punts)
Llums de tecnolgia LED (3)

3
3
3

Casc integral (3)
Sistema antirobatori (3)
Equipament i confort del vehicle (4 punts)
Espai sota seient o frontal (dipòsit) per a un casc (2)

2

Suport a la maleta posterior per recolzar l'esquena "respatller maleter"
(1)
Suport per al telèfon a la barra del manillar... (1)

0
0

Manteniment del vehicle (3 punts)
Perllorgament de la garantia en un mínims de 12 mesos més (3)

0
A l’imprès indica que
aporta la documentació,
però no l’adjunta

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)
Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)

0
0
0
0
11

Proposta de catàleg (fins 1 punt)
Identificació canal comunicació específic pel món local (0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats (0,5)
PUNTUACIÓ >

Sublot 2.5, motocicleta tot camí eléctrica
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (9 punts)

COOLTRA MOTOS
SL

Llums de tecnolgia LED (3)

0
3
0

Casc integral (3)
Sistema antirobatori (3)
Equipament i confort del vehicle (4 punts)
Espai sota seient o frontal (dipòsit) per a un casc (2)
Suport a la maleta posterior per recolzar l'esquena "respatller maleter" (1)
Suport per al telèfon a la barra del manillar... (1)

0
0
0

Manteniment del vehicle (3 punts)
Perllorgament de la garantia en un mínims de 12 mesos més (3)

0
A l’imprès indica que
aporta la documentació,
però no l’adjunta

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)
Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)
Proposta de catàleg (fins 1 punt)
Identificació canal comunicació específic pel món local (0,5)
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Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats (0,5)

0
3

PUNTUACIÓ >

Sublot 2.6, motocicleta scooter interurbana benzina
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (9 punts)

COOLTRA MOTOS
SL

Llums de tecnolgia LED (3)

3

Casc integral (3)

3

Sistema antirobatori (3)

0

Equipament i confort del vehicle (4 punts)
Espai sota seient o frontal (dipòsit) per a un casc (2)

2

Suport a la maleta posterior per recolzar l'esquena "respatller maleter"
(1)
Suport per al telèfon a la barra del manillar... (1)

0
0

Manteniment del vehicle (3 punts)
Perllorgament de la garantia en un mínims de 12 mesos més (3)

0
A l’imprès indica que
aporta la documentació,
però no l’adjunta

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)
Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)

0

Proposta de catàleg (fins 1 punt)

0

Identificació canal comunicació específic pel món local (0,5)

0

Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats (0,5)

0

PUNTUACIÓ >

8

LOT 5:
Sublot 5.1, turisme policial elèctric amb el subm. carregador vinculat
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (8 punts)

BANCO
SANTANDER
NISSAN LEAF

Llum de dia amb tecnologia Led (3)

3

Assistent d'arrencada en pujada (2)

2

Inmobilitazdor electrònic amb sistema d'alarma antirrobatori (2)

2

Extingor de mínim 5kg, encorat al vehicle (1)

1
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Equipament i confort del vehicle (8 punts)
Sistema de mans lliures (3)

3

GPS integrat en el vehicle (2)

2

Alçavidres posteriors elèctrics (1)

1

Retrovisors laterals elèctrics (1)

1

Retrovisors laterals calefactats (1)

0

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)
Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)

2

Proposta de catàleg (fins 1 punt)

1

Identificació canal comunicació específic pel món local (0,5)

0,5

Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats (0,5)

0,5

PUNTUACIÓ >

19

Sublot 5.2, furgoneta policial elèctrica amb el subministrament del carregador vinculat
Sublot 5.3, turisme policial híbrid

Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (8 punts)

ALPHABET
ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT

BBVA
AUTORENTING
SA

BANCO
SANTANDER
SA

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

Sistema de mans lliures (3)

3

3

3

GPS integrat en el vehicle (2)

2

2

2

Alçavidres posteriors elèctrics (1)

1

1

1

Retrovisors laterals elèctrics (1)

1

1

1

Retrovisors laterals calefactats (1)

1

1

1

Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)

2

2

2

Proposta de catàleg (fins 1 punt)

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0,5

19,5

20

20

Llum de dia amb tecnologia Led (3)
Assistent d'arrencada en pujada (2)
Inmobilitazdor electrònic amb sistema
antirrobatori (2)
Extingor de mínim 5kg, encorat al vehicle (1)

d'alarma

Equipament i confort del vehicle (8 punts)

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)

Identificació canal comunicació específic pel món local
(0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats
(0,5)
PUNTUACIÓ >
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Sublot 5.4, SUV tot camí policial híbrid
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (8 punts)

ALPHABET
ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT

BBVA
AUTORENTING
SA

BANCO
SANTANDER
SA

Llum de dia amb tecnologia Led (3)

3

3

3

Assistent d'arrencada en pujada (2)

2

2

2

Inmobilitazdor electrònic amb sistema d'alarma
antirrobatori (2)
Extingor de mínim 5kg, encorat al vehicle (1)

2

2

2

1

1

1

Sistema de mans lliures (3)

3

3

3

GPS integrat en el vehicle (2)

2

2

2

Alçavidres posteriors elèctrics (1)

1

1

1

Retrovisors laterals elèctrics (1)

1

1

1

Retrovisors laterals calefactats (1)

1

1

1

Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)

2

2

2

Proposta de catàleg (fins 1 punt)

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0,5

19,5

20

20

Seguretat del vehicle (8 punts)

Equipament i confort del vehicle (8 punts)

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)

Identificació canal comunicació específic pel món
local (0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens locals
contractats (0,5)
PUNTUACIÓ >

Sublot 5.5, vehicle policial polivalent benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Presenten proposta:
No es presenten propostes, el sublot es considera desert.

Sublot 5.6, monovolum policial benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (8 punts)

ALPHABET
ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT

BBVA
AUTORENTING
SA

BANCO
SANTANDER
SA

Llum de dia amb tecnologia Led (3)

3

3

3

Assistent d'arrencada en pujada (2)

2

2

2
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Inmobilitazdor electrònic amb sistema d'alarma
antirrobatori (2)
Extingor de mínim 5kg, encorat al vehicle (1)

2

2

2

1

1

1

Sistema de mans lliures (3)

3

3

3

GPS integrat en el vehicle (2)

0

2

2

Alçavidres posteriors elèctrics (1)

1

1

1

Retrovisors laterals elèctrics (1)

1

1

1

Retrovisors laterals calefactats (1)

1

1

1

Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)

2

2

2

Proposta de catàleg (fins 1 punt)

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0,5

17,5

20

20

Equipament i confort del vehicle (8 punts)

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)

Identificació canal comunicació específic pel món
local (0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens locals
contractats (0,5)
PUNTUACIÓ >

Sublot 5.7, SUV-tot camí policial benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)

Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (8 punts)

ALPHABET
ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT
SA

BBVA
AUTORENTING
SA

BANCO
SANTANDER
SA

Llum de dia amb tecnologia Led (3)

3

3

3

Assistent d'arrencada en pujada (2)

2

2

2

Inmobilitazdor electrònic amb sistema d'alarma
antirrobatori (2)
Extingor de mínim 5kg, encorat al vehicle (1)

2

2

2

1

1

1

Sistema de mans lliures (3)

3

3

3

GPS integrat en el vehicle (2)

0

0

2

Alçavidres posteriors elèctrics (1)

1

1

1

Retrovisors laterals elèctrics (1)

1

1

1

Retrovisors laterals calefactats (1)

0

1

1

2

2

2

Equipament i confort del vehicle (8 punts)

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)
Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)
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Proposta de catàleg (fins 1 punt)
Identificació canal comunicació específic pel món
local (0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens locals
contractats (0,5)
PUNTUACIÓ >

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0,5

16,5

18

20

Sublot 5.8, furgoneta policial dièsel oficina mòbil d’atestats
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (8 punts)

ALPHABET
ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT
SA
Ford Transit

BBVA
AUTORENTING
SA

BBVA
AUTORENTIN
G SA

Ford Transit

Renault Traffic

BANCO
SANTANDER
SA
Nissan
Nv300

Llum de dia amb tecnologia Led (3)

0

0

0

3

Assistent d'arrencada en pujada (2)

2

2

2

2

Inmobilitazdor electrònic amb sistema
d'alarma antirrobatori (2)
Extingor de mínim 5kg, encorat al vehicle (1)

2

2

0

2

1

1

0

1

Sistema de mans lliures (3)

3

3

3

3

GPS integrat en el vehicle (2)

0

0

0

2

Alçavidres posteriors elèctrics (1)

0

0

0

0

Retrovisors laterals elèctrics (1)

1

1

1

1

Retrovisors laterals calefactats (1)

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0,5

0,5

13,5

14

11

19

Equipament i confort del vehicle (8 punts)

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)
Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2
punts)
Proposta de catàleg (fins 1 punt)
Identificació canal comunicació específic pel
món local (0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens locals
contractats (0,5)
PUNTUACIÓ >

LOT 7:
Sublot 7.1, scooter policial urbana elèctrica
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
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Seguretat del vehicle (11 punts)

COOLTRA MOTOS SL

Llums de tecnolgia LED (4)

4
4
3

Casc integral (4)
Sistema antirobatori (3)
Equipament i confort del vehicle (5 punts)
Espai sota seient o frontal (dipòsit) per a un casc (3)

0
0
0

Suport a la maleta posterior per recolzar l'esquena "respatller maleter" (1)
Suport per al telèfon a la barra del manillar... (1)

A l’imprès indica que
aporta la documentació,
però no l’adjunta

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)
Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)

0
0
0
0
11

Proposta de catàleg (fins 1 punt)
Identificació canal comunicació específic pel món local (0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats (0,5)
PUNTUACIÓ >

Sublot 7.2, scooter policial interurbana elèctrica
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (11 punts)

ALPHABET
ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT
SA

COOLTRA
MOTOS SL

Llums de tecnolgia LED (4)

4

4

Casc integral (4)

0

4

Sistema antirobatori (3)

3

3

Espai sota seient o frontal (dipòsit) per a un casc (3)

3

3

Suport a la maleta posterior per recolzar l'esquena "respatller maleter"
(1)
Suport per al telèfon a la barra del manillar... (1)

0

0

Equipament i confort del vehicle (5 punts)

0

0
A l’imprès indica
que aporta la
documentació,
però no l’adjunta

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)

Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)

2

0

Proposta de catàleg (fins 1 punt)

1

0

Identificació canal comunicació específic pel món local (0,5)

0,5

0

Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats (0,5)

0

0

13,5

14

PUNTUACIÓ >
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Sublot 7.3, tot camí policial elèctrica
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (11 punts)

COOLTRA
MOTOS SL

Llums de tecnolgia LED (4)

0
4
0

Casc integral (4)
Sistema antirobatori (3)
Equipament i confort del vehicle (5 punts)
Espai sota seient o frontal (dipòsit) per a un casc (3)
Suport a la maleta posterior per recolzar l'esquena "respatller maleter" (1)
Suport per al telèfon a la barra del manillar... (1)

0
0
0
A l’imprès indica
que aporta la
documentació,
però no
l’adjunta

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)

Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)
Proposta de catàleg (fins 1 punt)
Identificació canal comunicació específic pel món local (0,5)
Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats (0,5)
PUNTUACIÓ >

0
0
0
0
4

Sublot 7.4, scooter policial interurbana benzina
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Seguretat del vehicle (11 punts)

COOLTRA
MOTOS SL

Llums de tecnolgia LED (4)

4

Casc integral (4)

4

Sistema antirobatori (3)

0

Equipament i confort del vehicle (5 punts)
Espai sota seient o frontal (dipòsit) per a un casc (3)

3

Suport a la maleta posterior per recolzar l'esquena "respatller maleter" (1)

0

Suport per al telèfon a la barra del manillar... (1)

0

Difussió dels lots de l'Acord marc (4 punts)
Pla de treball de la difusió dels lots (fins 2 punts)

0

Proposta de catàleg (fins 1 punt)

0

Identificació canal comunicació específic pel món local (0,5)

0
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Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats (0,5)

0

PUNTUACIÓ >

11

LOT 8:
Sublot 8.1, estudi i subministrament del punt de recàrrega
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Informe d'enginyeria (fins a 20 punts)
ENGINYERIA
CLASSE A
SLP

ENDESA
ENERGIA
SAU

ETECNIC
MOVILIDAD
ELECTRICA
SRL

ETRA
BONAL SA

7,5

7

7

7,5

4

7

7

6

7,5

3

2

4

1

3

1

5

5

2

3

2

1

3

0

3

2

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

24,5

28

17

25

13

Model/exemple del projecte elèctric i obra
civil del punt de recàrrega (fins 8 punts)
Treballs d'obra civil (fins a 8 punts)
Mapes, esquemes i material gràfic necessari
(fins a 4 punts)
Difussió dels lots de l'Acord marc (10
punts)
Pla de treball de la difusió dels lots (fins 5
punts)
Proposta de catàleg (fins 3 punts)
Identificació canal comunicació específic pel
món local (1)
Presentació enquesta satisfacció ens locals
contractats (1)
PUNTUACIÓ >

IBIL,
GESTOR DE
CARGA
ELÉCTRICO
SA

Sublot 8.2, gestors d’energia, gestió i manteniment dels punts de recàrrega

Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Proposta tècnica del servei a oferir als
ens locals (fins a 10 punts)

Model/exemple de la proposta tècnica als
ens locals (fins a 5 punts)
Manteniment del punt de recàrrega (fins a
5 punts)

ETECNIC
MOVILIDAD
ELECTRICA
SRL

ETRA BONAL
SA – GIC,
GESTIÓN DE
CARGAS
INTELIGENTES
SL

IBIL,
GESTOR
DE CARGA
ELÉCTRICO
SA

3

2

4

2

4

4

4,5

4,5

ENDESA
ENERGIA
SAU

ESTABANE
LL Y
PAHISA
MERCATO
R SAU

3
4,5
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Difussió dels lots de l'Acord marc (10
punts)
Pla de treball de la difusió dels lots (fins 5
punts)
Proposta de catàleg (fins 3 punts)
Identificació canal comunicació específic
pel món local (1)
Presentació enquesta satisfacció ens
locals contractats (1)
PUNTUACIÓ >

5

5

2

3

3

3

3

0

3

2

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

17,5

17

9

15,5

12,5

LOT 9:
Formació en conducció eficient i segura de motocicletes i automòbils
Presenta proposta:
FAST ENGINYERIA SL (Circuit de Castellolí)

“LOT 3:
Lot 3 – Arrendament, amb o sense opció de compra, d’automòbils (Lot 1)
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Memòria descriptiva del
manteniment i assistència:

servei

de

BBVA
AUTORENTING
SA

BANC
SABADELL
RENTING
SLU

BANCO
SANTANDER
SA

8

5

6

9

0

7

5

0

5

5

3

8

4

1

0

5

0

5

5

0

5

Presenta la memòria descriptiva del servei de
manteniment i assistència (fins 10)
Es descriu i identifica sistema atenció client,
així com procés atenció (fins 10)
Hi ha canal específic atenció ens locals o
admons públiques (fins 10)
S'explica aspectes com mant.preventiu,
substitució i gestió de flotes (fins 10)
Tipus de pòlissa d'assegurança:
Millores de les prescripcions descrites al PPT
(fins 5)
En la pòlissa no hi ha "autoassegurança" (fins
5)
Difussió dels lots de l'Acord marc:
Pla de treball de la difusió dels lots (fins 5
punts)
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Proposta de catàleg (fins 3 punt)
Identificació canal comunicació específic pel
món local (1)
Presentació enquesta satisfacció ens locals
contractats (1)
PUNTUACIÓ >

3

0

3

1

0

1

1

0

0

46

9

40

LOT 4:
Lot 4 – Arrendament, amb o sense opció de compra, per motocicletes (Lot 2)
LOT 6:
Lot 6 – Arrendament, amb o sense opció compra, d’automòbils policials camuflats

Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Memòria descriptiva del servei de manteniment i
assistència:

Presenta la memòria descriptiva del servei de
manteniment i assistència (fins 10)
Es descriu i identifica sistema atenció client, així com
procés atenció (fins 10)
Hi ha canal específic atenció ens locals o admons
públiques (fins 10)
S'explica aspectes com mant.preventiu, substitució i
gestió de flotes (fins 10)
Tipus de pòlissa d'assegurança:

BBVA
AUTORENTING
SA

BANCO
SANTANDER
SA

8

6

9

7

5

5

5

8

4

0

5

5

5

5

3

3

1

1

1

0

Millores de les prescripcions descrites al PPT (fins 5)
En la pòlissa no hi ha "autoassegurança" (fins 5)
Difussió dels lots de l'Acord marc:
Pla de treball de la difusió dels lots (fins 5 punts)
Proposta de catàleg (fins 3 punt)
Identificació canal comunicació específic pel món local
(1)
Presentació enquesta satisfacció ens locals contractats
(1)
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PUNTUACIÓ >

46

40

Lot 10 – Transformació de vehicles de menys de 3500 kg, per serveis generals, policials i emergències
Resultats de les valoracions dels criteris de judici de valor, de les ofertes presentades:
Criteris de valor, fins un màxim
de 80 punts

Memòria
descriptiva
del
projecte tècnic tipus/exemple
de la transformació (fins 40)
Presentació
i/o
simulació
(tipus/exemple)
de
com
quedarà el cotxe (fins 10)
Presentació
de
l'informe
descriptiu que s'entrega a l'ens
local (tipus/ex) (fins 10)
Presentació del pressupost
(tipus/ex) detallat de la
transformació (fins 10)
Documentació (tipus/exemple)
d´ús diari per part dels usuaris
del vehicle (fins 10)
PUNTUACIÓ >

DEXTRON
INGENIERIA DE
LA
TELECOMUNICA
CIÓN SA

DIVISEGUR
CATALUNYA
SL

ISAE
ELECTRÒNICA
SL

FEDERAL
SIGNAL
VAMA SAU

35

37

34

10

38

8

9

8

0

8

8

0

5

0

8

9

5

5

0

4

6

0

8

0

8

66

51

60

10

66

TRANSFORM
A 21 SL

Lot 11 – Arrendament, amb o sense opció de compra, dels lots adjudicats a l’Acord marc mixt relatiu
al subministrament de maquinària tècnica en la modalitat de compra i serveis de manteniment amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2014.06)”
Propostes presentades:
TRANSTEL S.A.
Tant sols es presenta una proposta, quan es requerien d’entre 2 a 5.
Com s’indica en la clàusula 14. Criteris de selecció de l’Acord marc, en l’apartat de “adjudicataris o
empreses seleccionades per lot o sublot”, s’especifica que aquest es farà seleccionant entre 2 a 5
empreses, tal com també preveu el TRLCSP, en el l’article 198.4 que descriu que l’Acord marc es pot
celebrar amb diversos empresaris.
La Mesa, doncs, acorda no procedir a l’obertura dels sobres C en relació a aquest sublot.”

Relació d’empreses admeses i excloses per sublot i detall de sublots declarats deserst:
“Sublot 1.1, turisme elèctric amb el subministrament del carregador vinculat
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Propostes presentades:
AUTOMÒBILS AR MOTORS SL amb el vehicle KIA Soul EV CHADEMO i el carregador IBIL BOX BASIC 32A
INTEGRAL CAR SA amb el vehicle KIA Soul EV CHADEMO i el carregador INGEREV GB132
MOTOR LLANSA SL amb el vehicle NISSAN LEAF 30KW i el carregador IBIL BOX BASIC 32A
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL amb el vehicle NISSAN LEAF 30KW i el carregador EFIMOB EVE
MINI 22 KW
Empreses excloses:
AUTOMÒBILS AR MOTORS SL amb el vehicle KIA Soul EV CHADEMO i el carregador IBIL BOX BASIC 32A
MOTOR LLANSA SL amb el vehicle NISSAN LEAF 30KW i el carregador IBIL BOX BASIC 32A
En tots dos casos el carregador vinculat al vehicle no compleix el Plec de Prescripcions Tècniques en els
apartat de la selecció de potència local i remota de la selecció de potència, descàrrega d’informes ni
tampoc disposa d’actualitzacions i configuració, tal com indiquen les empreses licitadores en l’imprès
que aporten i que son requeriments obligatoris.
Per aquest motiu la Mesa acorda excloure les dues empreses abans relacionades i ha declara admeses
per a l’obertura del sobre C les propostes de les empreses següents:



INTEGRAL CAR SA
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS

Sublot 1.2, furgoneta elèctrica amb el subministrament del carregador vinculat
Propostes presentades:
MOTOR LLANSA SL amb el vehicle NISSAN NV200 COMBO PROFESSIONAL elèctrica i el carregador (no
especifiquen marca ni model)
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL amb el vehicle NISSAN NV200 COMBO PROFESSIONAL i el
carregador EFIMOB EVE MINI 22 KW
Empreses excloses:
MOTOR LLANSA SL amb el vehicle NISSAN NV200 COMBO PROFESSIONAL elèctrica i el carregador (no
especifiquen marca ni model)
El carregador vinculat al vehicle no compleix el Plec de Prescripcions Tècniques en els apartat de la
selecció de potència local i remota de la selecció de potència, descàrrega d’informes ni tampoc disposa
d’actualitzacions i configuració, tal com indiquen les empreses licitadores en l’imprès que aporten i que
son requeriments obligatoris.
Per aquest motiu la Mesa acorda excloure-la i ha declarar admesa per a l’obertura del sobre C la
proposta següent:


ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL

Sublot 1,3, turisme híbrid urbà
Propostes presentades:
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IPPON MOTOR VALLES SA amb el vehicle TOYOTA AURIS 5P HYBRID ACTIVE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle TOYOTA AURIS 1.8 VTTI HIBRID ACTIVE
La Mesa declara admeses per a l’obertura dels sobres C les dues propostes:



IPPON MOTOR VALLES SA
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA

Sublot 1.4, turisme híbrid interurbà
Propostes presentades:
AUTOMÒBILS AR MOTORS SL amb el vehicle KIA NIRO CONCEPT
INTEGRAL SL amb el vehicle KIA NIRO 1.6 HEV CONCEPT
IPPON MOTOR VALLES SA amb el vehicle TOYOTA PRIUS PLUS ECO
La Mesa declara admeses per a l’obertura dels sobres C totes les propostes:




AUTOMÒBILS AR MOTORS SL
INTEGRAL SL
IPPON MOTOR VALLES SA

Sublot 1.5, SUV-tot camí híbrid
Propostes presentades:
IPPON MOTOR VALLES SA amb el vehicle TOYOTA RAV4 200H
Tant sols es presenta una proposta, quan se’n requerien d’entre 2 a 5, tal i com s’indica a la clàusula 14.
Criteris de selecció de l’Acord marc, en l’apartat de “adjudicataris o empreses seleccionades per lot o
sublot”, on s’especifica que aquest es farà seleccionant d’entre 2 a 5 empreses, i com també preveu el
TRLCSP, en el l’article 198.4 que descriu que l’Acord marc es pot celebrar amb diversos empresaris. En
conseqüència la Mesa acorda no procedir a l’obertura dels sobres C i declarar aquest sublot desert.
Sublot 1.6, turisme urbà benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Propostes presentades:
MOTOR MANSO SA amb el vehicle SEAT LEÓN 5P 1.2 TSI 110CV
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle RENAULT MEGANE 1.2 TCE ENERGY
RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA amb el vehicle RENAULT MEGANE TECH ROAD TEC
INTEGRAL CAR SL amb el vehicle KIA CEE’D 5P-> PER AQUEST MOTIU LA MESA HA ACORDAT EXCLORE’LS
La Mesa declara admeses per a l’obertura dels sobres C totes les proposicions.





MOTOR MANSO SA
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA
RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA
INTEGRAL CAR SL

Sublot 1.7, turisme interurbà benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
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Propostes presentades:
COVESA VEHÍCULOS SL amb el vehicle FORD CMAX TREND+ 1.0
RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA amb el vehicle RENAULT SCENIC LIFE TCE
La Mesa declara admeses per a l’obertura dels sobres C totes les proposicions:



COVESA VEHÍCULOS SL
RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA

Sublot 1.8, vehicle monovolum gran benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Propostes presentades:
MOTOR MANSO SA amb el vehicle SEAT ALHAMBRA 1.4 TSI
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle SEAT ALHAMBRA 1.4 TSI
La Mesa declara admeses per a l’obertura dels sobres C totes les proposicions:



MOTOR MANSO SA
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA

Sublot 1.9, SUV-tot camí benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Propostes presentades:
MOTOR LLANSA SL amb el vehicle NISSAN QASQAI 115
MOTOR MANSO SA amb el vehicle SEAT ATECA 1.0 115
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle DACIA DUSTER 1.2 TEC
RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA amb el vehicle DACIA DUSTER AMBIANCE 1.6
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL amb el vehicle NISSAN QASQAI ACCENTA
La Mesa declara admeses per a l’obertura dels sobres C totes les proposicions:






MOTOR LLANSA SL
MOTOR MANSO SA
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA
RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL

Sublot 1.10, tot terreny 4x4 lleuger
No s’han presentat propostes, el sublot s’ha considerat desert.
Sublot 1.11, tot terreny 4x4 dièsel
Propostes presentades:
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL amb el vehicle NISSAN XTRAIL 4X4
La Mesa declara admesa per a l’obertura dels sobres C, la proposta en qüestió:
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ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL

Sublot 1.12, pick-up diésel
Propostes presentades:
CRONORENT SL (BILBOTRUCK) amb el vehicle ISUZU CREW SATELLITE
COVESA VEHÍCULOS SL amb el vehicle FORD RANGER DOBLE CABINA
MOTOR LLANSA SL amb el vehicle NISSAN NAVARA DOBLE CABINA
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle TOYOTA HILUX 2.4
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL amb el vehicle NISSAN NAVARA VISIA
Empreses excloses:
CRONORENT SL (BILBOTRUCK) amb el vehicle ISUZU CREW SATELLITE
En el Plec de Prescripcions Tècniques s’especifica que el vehicle ha de tenir una potència d’entre 2100 a
2400 CC, i l’empresa presenta una proposta de 1898CC.
Per aquest motiu la Mesa acorda excloure l’empresa en qüestió, i declarar admeses a la resta:





COVESA VEHÍCULOS SL
MOTOR LLANSA SL
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL

Sublot 1.13, furgoneta dièsel
Propostes presentades:
COVESA VEHÍCULOS SL amb el vehicle FORD TRANSIT VAN FT310
MOTOR LLANSA SL amb el vehicle NISSAN NV300 L2H2
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle FORD TRANSIT 2.0 TDCI
RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA amb el vehicle RENAULT TRAFIC FG29 L2 H2
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL amb el vehicle NISSAN NV300 DIESEL
Empreses excloses:
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle FORD TRANSIT 2.0 TDCI
En el Plec de Prescripcions Tècniques s’especifica que el vehicle ha de tenir un consum mix màxim de 7,5
litres/100 i l’empresa presenta una proposta de 14,83 litres/100
Per aquest motiu la Mesa acorda excloure l’empresa en qüestió, i declarar admeses a la resta:





COVESA VEHÍCULOS SL
MOTOR LLANSA SL
RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL
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Sublot 2.1, bicicleta elèctrica
Propostes presentades:
DEXTRON SA amb el vehicle ASKOLL EB3
LOGIC MOBILITY SERVICES SL amb el vehicle TORROT CITYSURFER
La Mesa declara admeses per a l’obertura dels sobres C totes les proposicions:



DEXTRON SA
LOGIC MOBILITY SERVICES SL

Sublot 2.2, motocicleta scooter urbana elèctrica
Propostes presentades:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle SCUTUM SILENCE S02
LOGIC MOBILITY SERVICES SL amb el vehicle TORROT MUVI L3
PASMON INTEGRAL SL amb el vehicle SCUTUM SILENCE S02
Empreses excloses:
LOGIC MOBILITY SERVICES SL amb el vehicle TORROT MUVI L3
En el Plec de Prescripcions Tècniques s’especifica que el vehicle ha de tenir com obligatori fre regeneratiu
i indiquen que no en té i la bateria ha de tenir una capacitat mínima de 4 kw/h i indiquen 2,4.
Per aquest motiu la Mesa acorda excloure-la i declarar admeses per a l’obertura del sobre C les
propostes següents:



COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle SCUTUM SILENCE S02
PASMON INTEGRAL SL amb el vehicle SCUTUM SILENCE S02

Sublot 2.3, motocicleta interurbana eléctrica
No s’han presentat propostes, el sublot es considera desert.
Sublot 2.4, motocicleta interurbana elèctrica II
Propostes presentades:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle BMW C-EVOLUTION
La Mesa declara admesa per a l’obertura dels sobres C l’esmentada proposició.

Sublot 2.5, motocicleta tot camí eléctrica
Propostes presentades:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle ZERO FX ZF6.5
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La Mesa declara admesa per a l’obertura dels sobres C l’esmentada proposició.
Sublot 2.6, motocicleta scooter interurbana benzina
Propostes presentades:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle KIMKO SUPER DINK 350 i
LOGIC MOBILITY SERVICES SL amb el vehicle SUZUKI AN400 ABS BURGMAN
Empreses excloses:
LOGIC MOBILITY SERVICES SL amb el vehicle SUZUKI AN400 ABS BURGMAN
En el Plec de Prescripcions Tècniques s’especifica que el vehicle ha de tenir una potència d’entre 25-33 CV
i presenten una proposta amb un motor de 35CV
La Mesa acorda excloure l’esmentada empresa i declarar admesa per a l’obertura dels sobres C, la
proposta de:


COOLTRA MOTOS SL

Lot 3 – Arrendament, amb o sense opció de compra, d’automòbils (Lot 1)
Propostes presentades:
BBVA AUTORENTING SA
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA
BANCO SANTANDER SA
BANC SABADELL RÈNTING SLU
Empreses excloses:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA
Presenten com a contingut del sobre B la proposta de millores en els terminis de lliurament, informació
que forma part dels criteris d’apreciació automàtica del lot 10 (Sobre C), tal com s’especifica en la
clàusula 17 de PCAP en referencia als criteris de valoració de les proposicons de licitació, en l’apartat del
lot 10. (Xarxa de concessionaris i millora de terminis)
La Mesa acorda excloure l’esmentada empresa i declarar admesa per a l’obertura dels sobres C, la resta
de propostes:



BBVA AUTORENTING SA
BANC SABADELL RENTING SLU

Tanmateix es constatà que “BANCO SANTANDER, S.A.” no ha presentat sobre C, en la seva oferta, motiu
pel que no es pot procedir a la seva obertura i en conseqüència també se la declara exclosa.
Lot 4 – Arrendament, amb o sense opció de compra, per motocicletes (Lot 2)
Propostes presentades:
COOLTRA MOTOS SL
Tant sols es presenta una proposta, quan es requerien d’entre 2 a 5.
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Com s’indica en la clàusula 14. Criteris de selecció de l’Acord marc, en l’apartat de “adjudicataris o
empreses seleccionades per lot o sublot”, s’especifica que aquest es farà seleccionant entre 2 a 5
empreses, tal com també preveu el TRLCSP, en el l’article 198.4 que descriu que l’Acord marc es pot
celebrar amb diversos empresaris.
La Mesa acorda declarar el sublot desert i no procedir a l’obertura de sobres.
Sublot 5.1, turisme policial elèctric amb el subministrament del carregador vinculat
Propostes presentades:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle NISSAN LEAF 30KW VISIA i el carregador
BOX132
BBVA AUTORENTING SA amb el vehicle KIA SOUL EV CHADEMON i el carregador ETECNIC GARAJE BASIC
BBVA AUTORENTING SA amb el vehicle NISSAN LEAF 30 KWH amb el carregador IBIL BOX BASIC
BANCO SANTANDER SA amb el vehicle KIA SOUL EV CADEMO i el carregador INGEREV GB132
BANCO SANTANDER SA amb el vehicle NISSAN LEAF 30 KWH amb el carregador INGEREV GB132
Empreses excloses:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle NISSAN LEAF 30KW VISIA i el carregador
BOX132
El carregador vinculat al vehicle no compleix el Plec de Prescripcions Tècniques en els apartat de la
selecció de potència local i remota de la selecció de potència, descàrrega d’informes ni tampoc disposa
d’actualitzacions i configuració, tal com indiquen les empreses licitadores en l’imprès que aporten i que
son requeriments obligatoris.
BBVA AUTORENTING SA amb el vehicle KIA SOUL EV CHADEMON i el carregador ETECNIC GARAJE BASIC
El vehicle no compleix el Plec de prescripcions tècniques en l’apartat de capacitat de bateria, on es
demana una capacitat mínima de 30Kw/h i es presenta un vehicle amb 27kW/h i una autonomia del cicle
normal NEDC mínima de 230 Km i es presenta una proposta amb 212 km.
El carregador vinculat al vehicle no compleix el Plec de Prescripcions Tècniques en els apartat de la
selecció de potència local i remota de la selecció de potència, descàrrega d’informes ni tampoc disposa
d’actualitzacions i configuració, tal com indiquen les empreses licitadores en l’imprès que aporten i que
son requeriments obligatoris.
BBVA AUTORENTING SA amb el vehicle NISSAN LEAF 30 KWH amb el carregador IBIL BOX BASIC
El carregador vinculat al vehicle no compleix el Plec de Prescripcions Tècniques en els apartat de la
selecció de potència local i remota de la selecció de potència, descàrrega d’informes ni tampoc disposa
d’actualitzacions i configuració, tal com indiquen les empreses licitadores en l’imprès que aporten i que
son requeriments obligatoris.
BANCO SANTANDER SA amb el vehicle KIA SOUL EV CADEMO i el carregador INGEREV GB132
El vehicle no compleix el Plec de prescripcions tècniques en l’apartat de capacitat de bateria, on es
demana una capacitat mínima de 30Kw/h i es presenta un vehicle amb 27kW/h i una autonomia del cicle
normal NEDC mínima de 230 Km i es presenta una proposta amb 212 km.
En conseqüència la Mesa acorda excloure les proposicions abans citades i declarar admesa per a
l’obertura del sobre C la proposta de:
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BANCO SANTANDER SA amb el vehicle NISSAN LEAF 30 KWH amb el carregador INGEREV
GB132

Sublot 5.2, furgoneta policial elèctrica amb el subministrament del carregador vinculat
Propostes presentades:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle NISSAN ENV200 i el carregador BOX132
BBVA AUTORENTING SA amb el vehicle NISSAN ENV200 i el carregador ETECNIC GARAJE BASIC
Empreses excloses:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle NISSAN ENV200 i el carregador BOX132
El carregador vinculat al vehicle no compleix el Plec de Prescripcions Tècniques en els apartat de la
selecció de potència local i remota de la selecció de potència, descàrrega d’informes ni tampoc disposa
d’actualitzacions i configuració, tal com indiquen les empreses licitadores en l’imprès que aporten i que
son requeriments obligatoris.
BBVA AUTORENTING SA amb el vehicle NISSAN ENV200 i el carregador ETECNIC GARAJE BASIC
El carregador vinculat al vehicle no compleix el Plec de Prescripcions Tècniques en els apartat de la
selecció de potència local i remota de la selecció de potència, descàrrega d’informes ni tampoc disposa
d’actualitzacions i configuració, tal com indiquen les empreses licitadores en l’imprès que aporten i que
son requeriments obligatoris.

La Mesa, doncs, acorda no procedir a l’obertura dels sobres C, i excloure les propostes abans citades.
Sublot 5.3, turisme policial híbrid
Propostes presentades:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle TOYOTA PRIUS PLUS 140 ECO
BBVA AUTORENTING SA amb el vehicle TOYOTA PRIUS PLUS 140H
BANCO SANTANDER SA amb el vehicle TOYOTA PRIUS PLUS ECO
La Mesa acorda declarar admeses totes les propostes per procedir a l’obertura dels sobres C:




ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA
BBVA AUTORENTING SA
BANCO SANTANDER SA

Sublot 5.4, SUV tot camí policial híbrid
Propostes presentades:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle TOYOTA RAV4 200H
BBVA AUTORENTING SA amb el vehicle TOYOTA RAV4 200H
BANCO SANTANDER SA amb el vehicle TOYOTA RAV4 200H
La Mesa acorda declarar admeses totes les propostes per procedir a l’obertura dels sobres C:

-37-

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16

Expedient de contractació núm. 2016.02
Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya





ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA
BBVA AUTORENTING SA
BANCO SANTANDER SA

Sublot 5.5, vehicle policial polivalent benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
No es presenten propostes, el sublot es considera desert.
Sublot 5.6, monovolum policial benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Propostes presentades:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle FORD C-MAX
BBVA AUTORENTING SA amb el vehicle FORD C-MAX TREND
BANCO SANTANDER SA amb el vehicle FORD C-MAX TREND
La Mesa acorda declarar admeses totes les propostes per procedir a l’obertura dels sobres C:




ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA
BBVA AUTORENTING SA
BANCO SANTANDER SA

Sublot 5.7, SUV-tot camí policial benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Propostes presentades:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle SEAT ATECA 1.0 115CV reference
BBVA AUTORENTING SA amb el vehicle NISSAN QASQAI DIG-T
BANCO SANTANDER SA amb el vehicle NISSAN QASQAI DIG-T
La Mesa acorda declarar admeses totes les propostes per procedir a l’obertura dels sobres C:




ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA
BBVA AUTORENTING SA
BANCO SANTANDER SA

Sublot 5.8, furgoneta policial dièsel oficina mòbil d’atestats
Propostes presentades:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle FORD TRANSIT VAN FT310L
BBVA AUTORENTING SA amb el vehicle FORD TRANSIT VAN FT310L
BBVA AUTORENTING SA amb el vehicle RENAULT TRAFFIC FG29
BANCO SANTANDER SA amb el vehicle NISSAN NV300 1.6 DCI
La Mesa acorda declarar admeses totes les propostes per procedir a l’obertura dels sobres C:


ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA
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BBVA AUTORENTING SA
BBVA AUTORENTING SA
BANCO SANTANDER SA

Lot 6 – Arrendament, amb o sense opció compra, d’automòbils policials camuflats
Propostes presentades:
BBVA AUTORENTING SA
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA
BANCO SANTANDER SA
Empreses excloses:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA
Presenten com a contingut del sobre B la proposta de millores en els terminis de lliurament, informació
que forma part dels criteris d’apreciació automàtica del lot 10 (Sobre C), tal com s’especifica en la
clàusula 17 de PCAP en referencia als criteris de valoració de les proposicions de licitació, en l’apartat
del lot 10. (Xarxa de concessionaris i millora de terminis).
En conseqüència la Mesa acorda declarar exclosa l’esmentada empresa. Tanmateix “BANCO
SNATANDER”, no ha presentat sobre C, motiu pel que també se la declara exclosa. Quedant tant sols per
a l’obertura del sobre C, l’oferta de “BBVA AUTORENTING”, però al requerir-se’n d’entre 2 a 5, tal com
s’indica en la clàusula 14. Criteris de selecció de l’Acord marc, en l’apartat de “adjudicataris o empreses
seleccionades per lot o sublot”, on s’especifica que aquest es farà seleccionant entre 2 a 5 empreses, tal
com també preveu el TRLCSP, en el l’article 198.4 que descriu que l’Acord marc es pot celebrar amb
diversos empresaris, La Mesa acorda no procedir a l’obertura dels sobres C

Sublot 7.1, scooter policial urbana elèctrica
Propostes presentades:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle SCUTUM SILENCE S02
La Mesa declara admesa la proposta en qüestió per tal de procedir a l’obertura dels sobres C:


COOLTRA MOTOS SL

Sublot 7.2, scooter policial interurbana elèctrica
Propostes presentades:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle BMW C-EVOLUTION
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle BMW C-EVOLUTION
La Mesa declara admeses totes les propostes per tal de procedir a l’obertura dels sobres C:



ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA
COOLTRA MOTOS SL
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Sublot 7.3, tot camí policial elèctrica
Propostes presentades:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle ZERO FX ZF6.5
La Mesa declara admesa la proposta en qüestió per tal de procedir a l’obertura dels sobres C:


COOLTRA MOTOS SL

Sublot 7.4, scooter policial interurbana benzina
Propostes presentades:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle KIMKO 350i
La Mesa declara admesa la proposta en qüestió per tal de procedir a l’obertura dels sobres C:


COOLTRA MOTOS SL

Sublot 8.1, estudi i subministrament del punt de recàrrega
Propostes presentades:
ENGINYERIA CLASSE A SLP
ENDESA ENERGIA SAU
ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA SRL
ETRA BONAL SA
IBIL, GESTOR DE CARGA ELÉCTRICO SA
La Mesa acorda declarar admeses totes les propostes presentades per a l’obertura dels sobres C:






ENGINYERIA CLASSE A SLP
ENDESA ENERGIA SAU
ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA SRL
ETRA BONAL SA
IBIL, GESTOR DE CARGA ELÉCTRICO SA

Sublot 8.2, gestors d’energia, gestió i manteniment dels punts de recàrrega
Propostes presentades:
ENDESA ENERGIA SAU
ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR SAU
ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA SRL
ETRA BONAL SA – GIC, GESTIÓN DE CARGAS INTELIGENTES SL
IBIL, GESTOR DE CARGA ELÉCTRICO SA
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La Mesa acorda declarar admeses totes les propostes presentades per a l’obertura dels sobres C:






ENDESA ENERGIA SA
ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR SAU
ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA SRL
ETRA BONAL SA – GIC, GESTIÓN DE CARGAS INTELIGENTES SL
IBIL, GESTOR DE CARGA ELÉCTRICO SA

LOT 9: Formació en conducció eficient i segura de motocicletes i automòbils
Propostes presentades:
FAST ENGINYERIA SL (Circuit de Castellolí)
Tant sols es presenta una proposta, quan es requerien d’entre 2 a 5.
Com s’indica en la clàusula 14. Criteris de selecció de l’Acord marc, en l’apartat de “adjudicataris o
empreses seleccionades per lot o sublot”, s’especifica que aquest es farà seleccionant entre 2 a 5
empreses, tal com també preveu el TRLCSP, en el l’article 198.4 que descriu que l’Acord marc es pot
celebrar amb diversos empresaris.
La Mesa, doncs, acorda no procedir a l’obertura dels sobres C en relació a aquest sublot.”
Lot 10 – Transformació de vehicles de menys de 3500 kg, per serveis generals, policials i emergències
Propostes presentades:
TRANSFORMA 21 SL (Bergadana)
DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN SA
DIVISEGUR CATALUNYA SL
ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL
ISAE ELECTRÒNICA SL
APLICACIONES TECNOLÒGICAS JUMA SL
FEDERAL SIGNAL VAMA SAU
Empreses excloses:
ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL
APLICACIONES TECNOLÒGICAS JUMA SL
En ambdós casos, presenten com a contingut del sobre B la proposta de millores en els terminis de
lliurament, informació que forma part dels criteris d’apreciació automàtica del lot 10 (Sobre C), tal com
s’especifica en la clàusula 17 de PCAP en referencia als criteris de valoració de les proposicions de
licitació, en l’apartat del lot 10.
La Mesa, doncs, acorda excloure les esmentades empreses i declarar admeses per a l’obertura del sobre
C, la resta:





TRANSFORMA 21 SL (Bergadana)
DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN SA
DIVISEGUR CATALUNYA SL
ISAE ELECTRÒNICA SL
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FEDERAL SIGNAL VAMA SAU

Lot 11 – Arrendament, amb o sense opció de compra, dels lots adjudicats a l’Acord marc mixt relatiu
al subministrament de maquinària tècnica en la modalitat de compra i serveis de manteniment amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2014.06)
Propostes presentades:
TRANSTEL S.A.
Tant sols es presenta una proposta, quan es requerien d’entre 2 a 5.
Com s’indica en la clàusula 14. Criteris de selecció de l’Acord marc, en l’apartat de “adjudicataris o
empreses seleccionades per lot o sublot”, s’especifica que aquest es farà seleccionant entre 2 a 5
empreses, tal com també preveu el TRLCSP, en el l’article 198.4 que descriu que l’Acord marc es pot
celebrar amb diversos empresaris.
La Mesa, doncs, acorda no procedir a l’obertura dels sobres C en relació a aquest sublot.”
14.- El mateix 28 de setembre de 2017 a les 12:40 hores, la Mesa de Contractació, es constituí en sessió
pública amb la finalitat de procedir a l’obertura dels denominats sobres C, presentats a instància de les
empreses licitadores, corresponents a l’oferta econòmica, d’acord amb el resultat que es detalla en el
següent quadre:

VEHICLES DE SERVEIS GENERALS
LOT 1, Automòbils:
Sublot 1.1, turisme elèctric amb el subministrament del
carregador vinculat (2 a 5)
Preu (vehicle + carregador) IVA Inclòs
Concessionaris

INTEGRAL CAR

ROMAGOSA/ROMAUTO

KIA SOUL EV

NISSAN LEAF 30KW

30596,32

27817,9

0

0

ROMAUTO
Sublot 1.2, furgoneta elèctrica amb el subministrament
del carregador vinculat (1)
Preu (vehicle + carregador) IVA Inclòs
Concessionaris

NISSAN ENV200
30828,8
0

IPPON MOTOR

NORTHGATE

TOYOTA AURIS

TOYOTA AURIS

Preu IVA Inclòs

19221,19

-

Concessionaris

0

Sublot 1,3, turisme híbrid urbà (1)
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AR MOTORS

INTEGRAL

IPPON
MOTOR
VALLES

KIA NIRO

KIA NIRO

TOYOTA
PRIUS PLUS

Preu IVA Inclòs

21398,23

20455,23

26972,78

Concesionaris

0

0

0

MOTOR SOL
MANSO

NORTGATE

RENAULT
RETAIL

INTEGRAL CAR

SEAT LEÓN

RENAULT MEGANE

RENAULT
MEGANE

KIA CEE'D 5P

Preu IVA Inclòs

17110,22

---

16637,5

14585,42

Concesionaris

0

0

0

Sublot 1.4, turisme híbrid interurbà (1)

Sublot 1.6, turisme urbà benzina (s’admet variant
bifuel benzina/gas (2 a 5)

COVESA

RENAULT RETAIL

FORD CMAX

RENAULT SCENIC

Preu IVA inclòs

16450,88

16933,95

Concessionaris

0

0

MOTORSOL
MANSO

NORTHGATE

SEAT ALHAMBRA

SEAT ALHAMBRA

Preu IVA inclòs

26418,34

---

Concessionaris

0

Sublot 1.7, turisme interurbà benzina (s’admet variant
bifuel benzina/gas) (1)

Sublot 1.8, vehicle monovolum gran benzina (s’admet
variant bifuel benzina/gas (1)

MOTOR LLANSA

MOTOR MANSO

NORTHGATE

RENAULT RETAIL

ROMAUTO

NISSAN QASQAI

SEAT ATECA

DACIA
DUSTER

DACIA DUSTER

NISSAN QASQAI

Preu IVA inclòs

20418,52

19854,35

--

13007,5

19173,66

Concessionaris

0

0

0

0

Sublot 1.9, SUV-tot camí benzina (s’admet variant
bifuel benzina/gas (2 a 5)
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ROMAUTO
Sublot 1.11, tot terreny 4x4 dièsel (1)

NISSAN XTRAIL

Preu IVA inclòs

26581,28

Concessionaris

0

COVESA

MOTOR LLANSA

NORTHGATE

ROMAUTO

FORD RANGER

NISSAN NAVARA PICK
UP

TOYOTA
HILUX

NISSAN NAVARA
PICK UP

Preu IVA inclòs

24851,77

26407,87

---

23269,51

Concessionaris

0

0

COVESA

MOTOR LLANSA

RENAULT
RETAIL

ROMAUTO

FORD TRANSIT

NISSAN NV300

RENAULT
TRÀFIC

NISSAN NV300

Sublot 1.12, pick-up dièsel (1)

Sublot 1.13, furgoneta dièsel (1)
Preu IVA inclòs
Concessionaris

LOT 2, Bicicletes i motocicletes:
Sublot 2.1, bicicleta elèctrica (1)
Preu IVA inclòs
Concessionaris

23.898,27

25.009,77

0

0

DEXTRON

LOGIC MOBILITY

ASKOLL EB3

TORROT CITY SUFER

1.647,00

966,79

0

0

COOLTRA

PASMON

SCUTUM SILENCE
S02

SCUTUM SILENCE S02

Sublot 2.2, motocicleta scooter urbana elèctrica (1)
Preu IVA inclòs

4965,92

Concessionaris

0

COOLTRA
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Sublot 2.4, motocicleta interurbana elèctrica II (1)

BMW C
EVOLUTION 8KW

Preu IVA inclòs

14889,56

Concessionaris

0

COOLTRA
Sublot 2.5, motocicleta tot camí elèctrica (1)

ZERO FX ZF6.5

Preu IVA inclòs

12142,59

Concesionaris

0

Sublot 2.6, motocicleta scooter interurbana benzina (1)

COOLTRA
KIMKO SUPER
DINK

Preu IVA inclòs

5200,58

Concessionaris

0

Lot 3 – Arrendament, amb o sense opció de compra,
d’automòbils (Lot 1) (2 a 5)
Xarxa concessionaris i tallers (fins 20 punts - 0,30 per
taller) 152*0,30=45,6)
Millora terminis de manteniment (fins 10 punts, millor
termini 10 punts i proporcio)
Millora en termini lliurament (fins 10 punts, millor
termini 10 punts i proporcional)

BBVA
AUTORENTING

BANC SABADELL
RENTING

20

0

0

0

0

0

VEHICLES DE SERVEIS POLICIALS
LOT 5, Arrendament, amb o sense opció de compra, de
vehicles de patrulla
Sublot 5.1, turisme policial elèctric amb el subm.
Carregador vinculat (1)
Quota mensual, iva inclòs (fins 65 punts)
Preu del quilòmetre no consumit, iva inclòs (negatiu,
menys cost x ens local)
Preu del quinòmetre en excès, iva inclòs (positiu, més
cost x ens local)
Valor esmatiu vehicles al finalitzar contracte, iva inclòs
(fins a 5 punts)

BANCO
SANTANDER
NISSAN LEAF
1153,210
-0,036
0,000
6413,000

ALPHABET
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Sublot 5.3, turisme policial híbrid (1)
Quota mensual, iva inclòs (fins 65 punts)
Preu del quilòmetre no consumit, iva inclòs (negatiu,
menys cost x ens local)
Preu del quinòmetre en excès, iva inclòs (positiu, més
cost x ens local)
Valor esmatiu vehicles al finalitzar contracte, iva inclòs
(fins a 5 punts)

Sublot 5.4, SUV tot camí policial híbrid (1)
Quota mensual, iva inclòs (fins 65 punts)
Preu del quilòmetre no consumit, iva inclòs (negatiu,
menys cost x ens local)
Preu del quinòmetre en excès, iva inclòs (positiu, més
cost x ens local)
Valor esmatiu vehicles al finalitzar contracte, iva inclòs
(fins a 5 punts)

Sublot 5.6, monovolum policial benzina (s’admet
variant bifuel benzina/gas) (1)
Quota mensual, iva inclòs (fins 65 punts)
Preu del quilòmetre no consumit, iva inclòs (negatiu,
menys cost x ens local)
Preu del quinòmetre en excès, iva inclòs (positiu, més
cost x ens local)
Valor esmatiu vehicles al finalitzar contracte, iva inclòs
(fins a 5 punts)

Sublot 5.7, SUV-tot camí policial benzina (s’admet
variant bifuel benzina/gas) (1)
Quota mensual, iva inclòs (fins 65 punts)
Preu del quilòmetre no consumit, iva inclòs (negatiu,
menys cost x ens local)
Preu del quinòmetre en excès, iva inclòs (positiu, més
cost x ens local)
Valor esmatiu vehicles al finalitzar contracte, iva inclòs
(fins a 5 punts)

Sublot 5.8, furgoneta policial dièsel oficina mòbil
d’atestats (1)

TOYOTA PRIUS

TOYOTA PRIUS

TOYOTA
PRIUS

882,08

1047,32

1111,16

0,04227

0,04997

0,03440

0,04227

0,10696

0,00000

9662,13

10605,46

5445,00

ALPHABET

BBVA AUTOR

TOYOTA RAV 4

TOYOTA RAV 4

BANCO
SANTANDER
TOYOTA RAV
4

957,21

1028,94

1176,00

0,05886

0,05457

0,03790

0,05886

0,11701

0,00000

12403,36

13053,15

3025,00

ALPHABET

BBVA AUTOR

BANCO
SANTANDER

FORD C-MAX

FORD C-MAX

FORD C-MAX

606,29

746,46

810,52

0,03295

0,03533

0,02610

0,03295

0,06510

0,00000

7083,50

6569,37

3630,00

ALPHABET

BBVA

SEAT ATECA

NISSAN QASQAI

BANCO
SANTANDER
NISSAN
QASQAI

686,60

817,96

951,86

0,03865

0,04755

0,03160

0,03865

0,10188

0,00000

8555,19

7581,97

3025,00

ALPHABET

BBVA AUTOR

BBVA AUTOR

BANCO
SANTANDER

FORD TRANSIT

FORD TRANSIT

RENAULT
TRAFFIC

NV 300
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Quota mensual, iva inclòs (fins 65 punts)
Preu del quilòmetre no consumit, iva inclòs (negatiu,
menys cost x ens local)
Preu del quinòmetre en excès, iva inclòs (positiu, més
cost x ens local)
Valor esmatiu vehicles al finalitzar contracte, iva inclòs
(fins a 5 punts)

Lot 7 – Arrendament, amb o sense opció de compra, de
motocicletes policials.

1205,58

1147,44

1196,96

1272,73

0,04414

0,02602

0,02904

0,03730

0,04414

0,05566

0,06232

0,00000

8555,19

6636,32

7187,12

5082,00

COOLTRA

Sublot 7.1, scooter policial urbana elèctrica (1)
SCUTUM SILENCE
Quota mensual, iva inclòs (fins 65 punts)
Preu del quilòmetre no consumit, iva inclòs (negatiu,
menys cost x ens local)
Preu del quinòmetre en excès, iva inclòs (positiu, més
cost x ens local)
Valor esmatiu vehicles al finalitzar contracte, iva inclòs
(fins a 5 punts)

Sublot 7.2, scooter policial interurbana elèctrica (1)
Quota mensual, iva inclòs (fins 65 punts)
Preu del quilòmetre no consumit, iva inclòs (negatiu,
menys cost x ens local)
Preu del quinòmetre en excès, iva inclòs (positiu, més
cost x ens local)
Valor esmatiu vehicles al finalitzar contracte, iva inclòs
(fins a 5 punts)

297,66
0,02420
0,00000
665,00

ALPHABET

COOLTRA

BMW C-EVOL

BMV C-EVOL

408,59

531,19

0,07101

0,04840

0,07101

0,00000

3926,59

3101,23

COOLTRA
Sublot 7.3, tot camí policial elèctrica (1)
Quota mensual, iva inclòs (fins 65 punts)
Preu del quilòmetre no consumit, iva inclòs (negatiu,
menys cost x ens local)
Preu del quinòmetre en excès, iva inclòs (positiu, més
cost x ens local)
Valor esmatiu vehicles al finalitzar contracte, iva inclòs
(fins a 5 punts)

ZERO FX ZF6,5
480,96
0,04840
0,00000

2724,00

COOLTRA
Sublot 7.4, scooter policial interurbana benzina (1)
Quota mensual, iva inclòs (fins 65 punts)
Preu del quilòmetre no consumit, iva inclòs (negatiu,
menys cost x ens local)
Preu del quinòmetre en excès, iva inclòs (positiu, més
cost x ens local)
Valor esmatiu vehicles al finalitzar contracte, iva inclòs
(fins a 5 punts)

KIMKO 350i
336,38
0,04840
0,00000
1863,40
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GRUP SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS ASSOCIATS A
VEHICLES
Lot 8 – Estació de recàrrega per a vehicles elèctrics.

CLASSE A
ENGINYERIA

ENDESA ENRGIA SAU

ETECNIC
MOVILIDAD

ETRA BONAL

IBIL

Sublot 8.1, estudi i subministrament del punt de
recàrrega (2 a 5)
Preu de l'estació de recàrrega semiràpid (50 punts)

3.751,00

2.904,00

4.840,00

4.608,89

5.066,88

Preu de l'estudi (20 punts)

2.178,00

4.598,00

2.178,00

2.880,95

2.156,83

ENDESA ENERGIA
Sublot 8.2, gestors d’energia, gestió i manteniment
dels punts de recàrrega (2 a 5)
Preu mensual del manteniment del punt de recàrrega
(fins 50 punts)
Preu mensual de la gestió i usabilitat del punt de
recàrrega (Fins 30 punts)

Lot 10 – Transformació de vehicles de menys de 3500 kg,
per serveis generals, policials i emerg (2 a 5)
Millora en els terminis de lliurament (Fins 10 punts) - A
menor, millor (valor dies)

ESTABANELL Y PAHISA

ETECNIC

ETRABONAL GIC

IBIL

54,45

75,63

82,28

1149,50

116,75

91,96

24,20

32,67

423,50

72,60

TRANSFORMA 21
- BERGADANA

DEXTRON

DIVIRSEGUR
CATALUNYA

ISAE

VAMA

21

3

19

5

10

13.- Finalment en data 5 d’octubre de 2017 es constituí la Mesa de Contractació amb l’objecte de
procedir a formular la classificació d’ofertes admeses als efectes de seleccionar les empreses
l’adjudicació o selecció de les quals es proposa, a l’òrgan de contractació, d’acord amb els informes
emesos per la ponència tècnica de suport i el comitè d’experts de data 2 d’octube de 2017, el resultat de
la qual fou el següent:
LOT 1:
Sublot 1.1, turisme elèctric amb el subministrament del carregador vinculat
Proposta de selecció de les següents empreses:
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL amb el vehicle NISSAN LEAF 30KW i el carregador EFIMOB EVE
MINI 22 KW amb un total de 83 punts
INTEGRAL CAR SA amb el vehicle KIA Soul EV CHADEMO i el carregador INGEREV GB132 amb un total de
79,64 punts

Sublot 1.2, furgoneta elèctrica amb el subministrament del carregador vinculat
Proposta d’adjudicació
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ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL amb el vehicle NISSAN NV200 COMBO PROFESSIONAL i el
carregador EFIMOB EVE MINI 22 KW amb un total de 83 punts

Sublot 1,3, turisme híbrid urbà
Proposta d’adjudicació
IPPON MOTOR VALLES SA amb el vehicle TOYOTA AURIS 5P HYBRID ACTIVE amb un total de 80 punts
Es descarta l’oferta de NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle TOYOTA AURIS 1.8
VTTI HIBRID ACTIVE atès que presenta imports mensuals d’arrendament quan el lot és de compra

Sublot 1.4, turisme híbrid interurbà
Proposta d’adjudicació
INTEGRAL SL amb el vehicle KIA NIRO 1.6 HEV CONCEPT amb un total de 84 punts

Sublot 1.6, turisme urbà benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Proposta de selecció de les següents empreses:
INTEGRAL CAR SL amb el vehicle KIA CEE’D 5P amb un total de 83,00 punts
RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA amb el vehicle RENAULT MEGANE TECH ROAD TEC amb un
total de 69,37 punts
MOTOR MANSO SA amb el vehicle SEAT LEÓN 5P 1.2 TSI 110CV amb un total de 68,17 punts
Es descarta l’oferta de NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle RENAULT MEGANE
atès que presenta imports mensuals d’arrendament quan el lot és de compra

Sublot 1.7, turisme interurbà benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Proposta d’adjudicació
COVESA VEHÍCULOS SL amb el vehicle FORD CMAX TREND+ 1.0 amb un total de 86,00 punts

Sublot 1.8, vehicle monovolum gran benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas
Proposta d’adjudicació
MOTOR MANSO SA amb el vehicle SEAT ALHAMBRA 1.4 TSI amb un total de 86 punts
Es descarta l’oferta de NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle SEAT ALHAMBRA 1.4
TSI atès que presenta imports mensuals d’arrendament quan el lot és de compra

Sublot 1.9, SUV-tot camí benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas
Proposta de selecció de les següents empreses:
RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA amb el vehicle DACIA DUSTER AMBIANCE 1.6 amb un total de
76 punts
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL amb el vehicle NISSAN QASQAI ACCENTA amb un total de 63
punts
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MOTOR LLANSA SL amb el vehicle NISSAN QASQAI 115 amb un total de 56,09 punts
MOTOR MANSO SA amb el vehicle SEAT ATECA 1.0 115 amb un total de 56 punts
Es descarta l’oferta de NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle DACIA DUSTER 1.2 TEC
atès que presenta imports mensuals d’arrendament quan el lot és de compra

Sublot 1.11, tot terreny 4x4 dièsel
Proposta d’adjudicació
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS amb el vehicle NISSAN XTRAIL 4X4 amb un total de 86 punts

Sublot 1.12, pick-up diésel
Proposta d’adjudicació
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL amb el vehicle NISSAN NAVARA VISIA amb un total de 86
punts
Es descarta l’oferta de NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle TOYOTA HILUX 2.4
atès que presenta imports mensuals d’arrendament quan el lot és de compra

Sublot 1.13, furgoneta dièsel
Proposta d’adjudicació
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL amb el vehicle NISSAN NV300 DIESEL amb un total de 86
punts

LOT 2:
Sublot 2.1, bicicleta elèctrica
Proposta d’adjudicació
LOGIC MOBILITY SERVICES SL amb el vehicle TORROT CITYSURFER amb un total de 85 punts

Sublot 2.2, motocicleta scooter urbana elèctrica
Proposta d’adjudicació
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle SCUTUM SILENCE S02 amb un total de 82 punts

Sublot 2.4, motocicleta interurbana elèctrica II
Proposta d’adjudicació
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle BMW C-EVOLUTION amb un total de 81 punts

Sublot 2.5, motocicleta tot camí eléctrica
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Proposta d’adjudicació
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle ZERO FX ZF6.5 amb un total de 73 punts

Sublot 2.6, motocicleta scooter interurbana benzina
Proposta d’adjudicació
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle KIMKO SUPER DINK 350 i amb un total de 78 punts

LOT 3:
Lot 3 – Arrendament, amb o sense opció de compra, d’automòbils (Lot 1)
Proposta de selecció de les següents empreses:
BBVA AUTORENTING SA amb un total de 66 punts
BANC SABADELL RENTING SLU amb un total de 9 punts

LOT 5:
Sublot 5.1, turisme policial elèctric amb el subministrament del carregador vinculat
Proposta d’adjudicació
BANCO SANTANDER SA amb el vehicle NISSAN LEAF 30 KWH amb el carregador INGEREV GB132 amb un
total de 99 punts

Sublot 5.3, turisme policial híbrid
Proposta d’adjudicació
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle TOYOTA PRIUS PLUS 140 ECO amb un total
de 96,97 punts

Sublot 5.4, SUV tot camí policial híbrid
Proposta d’adjudicació:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle TOYOTA RAV4 200H amb un total de 95,34
punts

Sublot 5.6, monovolum policial benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Proposta d’adjudicació:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle FORD C-MAX amb un total de 94,80 punts

Sublot 5.7, SUV-tot camí policial benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
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Proposta d’adjudicació:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle SEAT ATECA 1.0 115CV reference amb un
total de 92,95 punts

Sublot 5.8, furgoneta policial dièsel oficina mòbil d’atestats
Proposta d’adjudicació:
BANCO SANTANDER SA amb el vehicle NISSAN NV300 1.6 DCI amb un total de 92,60 punts

LOT 7:
Sublot 7.1, scooter policial urbana elèctrica
Proposta d’adjudicació:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle SCUTUM SILENCE S02 amb un total de 91 punts

Sublot 7.2, scooter policial interurbana elèctrica
Proposta d’adjudicació:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle BMW C-EVOLUTION amb un total de 91,97
punts

Sublot 7.3, tot camí policial elèctrica
Proposta d’adjudicació:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle ZERO FX ZF6.5 amb un total de 84 punts

Sublot 7.4, scooter policial interurbana benzina
Proposta d’adjudicació:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle KIMKO 350i amb un total de 91 punts

LOT 8:
Sublot 8.1, estudi i subministrament del punt de recàrrega
Proposta de selecció de les següents empreses:
ENDESA ENERGIA SAU amb un total de 83,38 punts
ENGINYERIA CLASSE A SLP amb un total de 83,02 punts
ETRA BONAL SA amb un total de 71,48 punts
ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA SRL amb un total de 66,81 punts
IBIL, GESTOR DE CARGA ELÉCTRICO SA amb un total de 61,66 punts
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Sublot 8.2, gestors d’energia, gestió i manteniment dels punts de recàrrega
Proposta de selecció de les següents empreses:
ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR SAU amb un total de 83 punts
ENDESA ENERGIA SAU amb un total de 75,39 punts
ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA SRL amb un total de 64,31 punts
IBIL, GESTOR DE CARGA ELÉCTRICO SA amb un total de 45,82 punts
ETRA BONAL SA – GIC, GESTIÓN DE CARGAS INTELIGENTES SL amb un total de 19,58 punts

LOT 10
Lot 10 – Transformació de vehicles de menys de 3500 kg, per serveis generals, policials i emergències
Proposta de selecció de les següents empreses:
TRANSFORMA 21 SL amb un total de 67,43 punts
DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN SA amb un total de 61,00 punts
DIVISEGUR CATALUNYA SL amb un total de 61,58 punts
ISAE ELECTRÒNICA SL amb un total de 16 punts
FEDERAL SIGNAL VAMA SAU amb un total de 69 punts
14.- De totes aquestes actuacions se’n donà l’oportuna publicitat al perfil de contractant de l’entitat
mitjançant la publicació dels corresponents documents.
Vist que la Mesa de Contractació, assistida de la ponència tècnica de suport i del comitè d’experts en
aquells supòsits en que la seva actuació és preceptiva, ha formulat la corresponent proposta de
classificació i adjudicació o selecció d’empreses per sublot de les ofertes considerades més avantatjoses,
que s’estima correcta i degudament motivada.
Vist que ha quedat acreditat per part dels licitadors, l’adjudicació dels quals es proposa, que ha estat
presentada la documentació a la que fa referència l’apartat segon de l’article 151 del TRLCSP.
Vistos els antecedents de fet i fonaments de dret abans esmentats i a l’empara de les facultats que té
atribuïdes aquesta Presidència, es proposa a aquesta Comissió Executiva d’aquesta entitat, l’adopció
dels següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar el resultat classificatori de la licitació de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2016.02), així com la seva
adjudicació, d’acord amb el detall d’empreses adjudicatàries o seleccionades per lot/sublot licitable que
seguidament es relaciona i ofertes tècniques i econòmiques presentades per aquestes, i que de
conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de Contractació en la sessió de data 5 d’octubre de
l’any en curs, prèvia exclusió per part d’aquesta de les empreses relacionades a la part expositiva del
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present acord que no complien amb les característiques tècniques mínimes exigides pel PPT d’aplicació i
lots/sublots declarats deserts, han estat considerades les ofertes més avantatjoses segons les
consideracions de la mesa i comitè d’experts i ponència tècnica de suport recollides als documents
adjunts a la present:
LOT 1:
Sublot 1.1, turisme elèctric amb el subministrament del carregador vinculat
Empreses seleccionades:
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL amb el vehicle NISSAN LEAF 30KW i el carregador EFIMOB EVE
MINI 22 KW amb un total de 83 punts
INTEGRAL CAR SA amb el vehicle KIA Soul EV CHADEMO i el carregador INGEREV GB132 amb un total de
79,64 punts

Sublot 1.2, furgoneta elèctrica amb el subministrament del carregador vinculat
Empresa adjudicatària:
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL amb el vehicle NISSAN NV200 COMBO PROFESSIONAL i el
carregador EFIMOB EVE MINI 22 KW amb un total de 83 punts

Sublot 1,3, turisme híbrid urbà
Empresa adjudicatària:
IPPON MOTOR VALLES SA amb el vehicle TOYOTA AURIS 5P HYBRID ACTIVE amb un total de 80 punts
Es descarta l’oferta de NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle TOYOTA AURIS 1.8
VTTI HIBRID ACTIVE atès que presenta imports mensuals d’arrendament quan el lot és de compra

Sublot 1.4, turisme híbrid interurbà
Empresa adjudicatària:
INTEGRAL SL amb el vehicle KIA NIRO 1.6 HEV CONCEPT amb un total de 84 punts

Sublot 1.6, turisme urbà benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Empreses seleccionades:
INTEGRAL CAR SL amb el vehicle KIA CEE’D 5P amb un total de 83,00 punts
RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA amb el vehicle RENAULT MEGANE TECH ROAD TEC amb un
total de 69,37 punts
MOTOR MANSO SA amb el vehicle SEAT LEÓN 5P 1.2 TSI 110CV amb un total de 68,17 punts
Es descarta l’oferta de NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle RENAULT MEGANE
atès que presenta imports mensuals d’arrendament quan el lot és de compra
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Sublot 1.7, turisme interurbà benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Empresa adjudicatària:
COVESA VEHÍCULOS SL amb el vehicle FORD CMAX TREND+ 1.0 amb un total de 86,00 punts

Sublot 1.8, vehicle monovolum gran benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Empresa adjudicatària:
MOTOR MANSO SA amb el vehicle SEAT ALHAMBRA 1.4 TSI amb un total de 86 punts
Es descarta l’oferta de NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle SEAT ALHAMBRA 1.4
TSI atès que presenta imports mensuals d’arrendament quan el lot és de compra

Sublot 1.9, SUV-tot camí benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Empreses seleccionades:
RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA amb el vehicle DACIA DUSTER AMBIANCE 1.6 amb un total de
76 punts
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL amb el vehicle NISSAN QASQAI ACCENTA amb un total de 63
punts
MOTOR LLANSA SL amb el vehicle NISSAN QASQAI 115 amb un total de 56,09 punts
MOTOR MANSO SA amb el vehicle SEAT ATECA 1.0 115 amb un total de 56 punts
Es descarta l’oferta de NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle DACIA DUSTER 1.2 TEC
atès que presenta imports mensuals d’arrendament quan el lot és de compra

Sublot 1.11, tot terreny 4x4 dièsel
Empresa adjudicatària:
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS amb el vehicle NISSAN XTRAIL 4X4 amb un total de 86 punts

Sublot 1.12, pick-up diésel
Empresa adjudicatària:
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL amb el vehicle NISSAN NAVARA VISIA amb un total de 86
punts
Es descarta l’oferta de NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle TOYOTA HILUX 2.4
atès que presenta imports mensuals d’arrendament quan el lot és de compra

Sublot 1.13, furgoneta dièsel
Empresa adjudicatària:
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ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL amb el vehicle NISSAN NV300 DIESEL amb un total de 86
punts

LOT 2:
Sublot 2.1, bicicleta elèctrica
Empresa adjudicatària:
LOGIC MOBILITY SERVICES SL amb el vehicle TORROT CITYSURFER amb un total de 85 punts

Sublot 2.2, motocicleta scooter urbana elèctrica
Empresa adjudicatària:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle SCUTUM SILENCE S02 amb un total de 82 punts

Sublot 2.4, motocicleta interurbana elèctrica II
Empresa adjudicatària:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle BMW C-EVOLUTION amb un total de 81 punts

Sublot 2.5, motocicleta tot camí eléctrica
Empresa adjudicatària:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle ZERO FX ZF6.5 amb un total de 73 punts

Sublot 2.6, motocicleta scooter interurbana benzina
Empresa adjudicatària:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle KIMKO SUPER DINK 350 i amb un total de 78 punts

LOT 3:
Lot 3 – Arrendament, amb o sense opció de compra, d’automòbils (Lot 1)
Empreses seleccionades:
BBVA AUTORENTING SA amb un total de 66 punts
BANC SABADELL RENTING SLU amb un total de 9 punts
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LOT 5:
Sublot 5.1, turisme policial elèctric amb el subministrament del carregador vinculat
Empresa adjudicatària:
BANCO SANTANDER SA amb el vehicle NISSAN LEAF 30 KWH amb el carregador INGEREV GB132 amb un
total de 99 punts

Sublot 5.3, turisme policial híbrid
Empresa adjudicatària:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle TOYOTA PRIUS PLUS 140 ECO amb un total
de 96,97 punts

Sublot 5.4, SUV tot camí policial híbrid
Empresa adjudicatària:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle TOYOTA RAV4 200H amb un total de 95,34
punts

Sublot 5.6, monovolum policial benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Empresa adjudicatària:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle FORD C-MAX amb un total de 94,80 punts

Sublot 5.7, SUV-tot camí policial benzina (s’admet variant bifuel benzina/gas)
Empresa adjudicatària:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle SEAT ATECA 1.0 115CV reference amb un
total de 92,95 punts

Sublot 5.8, furgoneta policial dièsel oficina mòbil d’atestats
Empresa adjudicatària:
BANCO SANTANDER SA amb el vehicle NISSAN NV300 1.6 DCI amb un total de 92,60 punts

LOT 7:
Sublot 7.1, scooter policial urbana elèctrica
Empresa adjudicatària:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle SCUTUM SILENCE S02 amb un total de 91 punts
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Sublot 7.2, scooter policial interurbana elèctrica
Empresa adjudicatària:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA amb el vehicle BMW C-EVOLUTION amb un total de 91,97
punts

Sublot 7.3, tot camí policial elèctrica
Empresa adjudicatària:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle ZERO FX ZF6.5 amb un total de 84 punts

Sublot 7.4, scooter policial interurbana benzina
Empresa adjudicatària:
COOLTRA MOTOS SL amb el vehicle KIMKO 350i amb un total de 91 punts

LOT 8:
Sublot 8.1, estudi i subministrament del punt de recàrrega
Empreses seleccionades:
ENDESA ENERGIA SAU amb un total de 83,38 punts
ENGINYERIA CLASSE A SLP amb un total de 83,02 punts
ETRA BONAL SA amb un total de 71,48 punts
ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA SRL amb un total de 66,81 punts
IBIL, GESTOR DE CARGA ELÉCTRICO SA amb un total de 61,66 punts

Sublot 8.2, gestors d’energia, gestió i manteniment dels punts de recàrrega
Empreses seleccionades:
ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR SAU amb un total de 83 punts
ENDESA ENERGIA SAU amb un total de 75,39 punts
ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA SRL amb un total de 64,31 punts
IBIL, GESTOR DE CARGA ELÉCTRICO SA amb un total de 45,82 punts
ETRA BONAL SA – GIC, GESTIÓN DE CARGAS INTELIGENTES SL amb un total de 19,58 punts

LOT 10
Lot 10 – Transformació de vehicles de menys de 3500 kg, per serveis generals, policials i emergències
Empreses seleccionades:
TRANSFORMA 21 SL amb un total de 67,43 punts
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DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN SA amb un total de 61,00 punts
DIVISEGUR CATALUNYA SL amb un total de 61,58 punts
ISAE ELECTRÒNICA SL amb un total de 16 punts
FEDERAL SIGNAL VAMA SAU amb un total de 69 punts
Segon.- Excloure de la present licitació l’oferta presentada a instància de l’empresa NORTHGATE
ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA amb el vehicle TOYOTA AURIS 1.8 VTTI HIBRID ACTIVE en relació als
sublots: 1) Sublot 1,3, turisme híbrid urbà, 2) Sublot 1.6, turisme urbà benzina, 3) Sublot 1.8, vehicle
monovolum gran benzina, 4) Sublot 1.9, SUV-tot camí benzina i 5) Sublot 1.12, pick-up dièsel com a
conseqüència del fet que l’oferta econòmica presentada conté els corresponents imports en concepte
d’arrendament mensuals quan el lot és de compra.
Tercer.- Notificar a totes les empreses licitadores el present acord als efectes escaients, tot fent-los
avinent que la formalització del contracte corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article
156.3 del TRLCSP, al ésser susceptible de recurs especial en matèria de contractació (article 40.1 del
TRLCSP), no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des de que s’hagi practicat la
notificació del present acord a tots els interessats.
Quart.-. Publicar l’anunci de formalització del contracte d’aquest Acord marc al Diari de la Unió
Europea, en el Butlletí Oficial de l'Estat, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, dins del termini
no superior a quaranta-vuit dies a comptar des de la mateixa, així com en el Perfil de contractant del
Consorci Català pel Desenvolupament Local.”

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats
Contenciosos Administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la present.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació, regulat a l’article 40 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, davant el Tribunal Català de Contractes del sector Públic en el termini de quinze
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de recepció de la corresponent notificació o si s’escaiguès des de la seva
publicació al perfil de contractant de l’entitat. La resolució d’aquest òrgan es podrà impugnar davant de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa. I tot això sens perjudici de la possibilitat d’interposar-ne qualsevol altre que considereu procedent.
Una vegada transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagi interposat recurs, l’òrgan de contractació
procedirà a requerir als adjudicataris la formalització del corresponent contracte en un termini no superior a 5 dies a comptar des
de la recepció del requeriment de formalització, de tot el que es donarà l’oportuna publicitat.

I per que així consti, als efectes legals oportuns, expedeixo el present certificat per ordre i amb el vis i
plau de la Presidència, a Barcelona, a dinou d’octubre de l’any dos mil disset.
Vist i plau
El President del CCDL

El Secretari

Ramón Bernaus i Abellana

Miquel Buch i Moya
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