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A N U N C I D’ADJUDICACIÓ
1. ENTITAT ADJUDICADORA
a.
b.
c.
d.

Administració: Ajuntament de Premià de Dalt.
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria-Serveis Territorials.
Núm. d’expedient: X2021000381.
Direcció d’internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?r
eqCode=viewDetail&idCap=2064233&

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

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

a. Tipus de contracte: concessió administrativa.
b. Descripció de l’objecte: La concessió tindrà com a objecte la instal·lació,
manteniment i explotació de com a mínim dues estacions de recàrrega
semi ràpida AC de 22kW per a dos vehicles, en el municipi de Premià de
Dalt i l’espai d’aparcament associat, d’acord amb les condicions que
figuren al Plec de Condicions Tècniques.

3. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
a. Tramitació: Ordinària.
b. Procediment: Obert.

4. PREU DE VENDA I CÀNON DE LA CONCESSIÓ
S’estableixen els següents preus de venda màxims inicials per KWh per part de
l’empresa que resulti adjudicatària:
- Preu de venda màxim inicial per estacions de recàrrega de 22 kW: 0,35 euros/kWh.
- Preu de venda màxim inicial per estacions de recàrrega de 50 kW: 0,54 euros/kWh.
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El cànon concessional que ve a retribuir l’ús privatiu del domini públic municipal, i que
satisfarà anualment el concessionari a l’Ajuntament, serà d’un mínim del QUATRE PER
CENT (4,00%) de la facturació més l’IVA vigent per cada estació de recàrrega.
5. DURADA I POSSIBLES PRÒRROGUES
El termini màxim de duració de la concessió és de DOTZE ANYS. No obstant això, a
criteri de l’Ajuntament es podrà prorrogar aquesta concessió demanial per períodes
anuals fins un màxim de CINC anys més.

6. ADJUDICACIÓ

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
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a.
b.
c.
d.

Data: 14 de juny de 2021.
Nombre d’empreses presentades: 5.
Contractista: DRIVETHECITY, SL.
Import adjudicació:

 Cànon: 15 % de la facturació durant tota la durada del contracte.
 Baixa del preu de venda màxima del kWh:
Preu de venda màxim inicial per estacions de recàrrega de 50 kW: 0,38
euros/kWh.

7. TERMINI PER A LA FORMALITZACIÓ
La formalització es produirà dins els 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la
notificació de l’adjudicació.

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document a la data que hi figura.
Josep Triadó i Bergés
Alcalde – President
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