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PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS QUE REXERÁN  A LICITACIÓN PARA A: 

“XESTIÓN DO SISTEMA DE BICICLETAS DE USO PÚBLICO 

NO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA” 

 

1. OBXECTO 

O presente prego ten como finalidade establecer as condicións técnicas do contrato de: 

�Xestión do sistema de bicicletas de uso público no Concello de Vilagarcía de Arousa�. 

 

2. ALCANCE DO CONTRATO 

A prestación dos traballos de xestión do sistema consistirán nas seguintes tarefas: 

• Atención aos usuarios. A adxudicataria encargarase da xestión da oficina do servizo, 

altas e baixas e da atención ao usuario de forma presencial, telefónica ou vía e-mail 

segundo o calendario e horario estipulado polo Concello de Vilagarcía. 

• Tarxetas de usuario. Os responsables do sistema terán a obriga de tramitar, coa 

maior brevidade posible, as solicitudes de alta, outorgando a cada usuario unha tarxeta 

de uso do sistema de préstamo. Todos os gastos de tramitación, man de obra ou 

elaboración das propias tarxetas correrán a cargo da empresa adxudicataria. A 

adxudicataria deberá contar sempre cun stock suficiente de tarxetas. 

• Cobro. A empresa encargarase de tramitar, recadar e xestionar o cobro das tarifas 

segundo os prezos e o sistema establecido polo Concello de Vilagarcía. 

• Xestión documental do sistema. Será obrigación da empresa adxudicataria a 

elaboración de informes trimestrais de resultados do sistema (no que se informe do 

número de usuarios do sistema e do estado do mesmo), así como cantos outros 

informes e partes lle poidan ser requeridos polo Concello. 

• Avisos de avaría ou incidencias. Os responsables do sistema de préstamo recollerán 

os avisos dos usuarios, policía ou responsables municipais, referentes a avarías ou 

incidencias no servizo, facéndose cargo da súa solución. Para esta tarefa contarán co 

teléfono de contacto (operativo polo menos unha hora antes de comezar o servizo e 

ata unha hora despois). No caso de tratarse de avarías nas bicicletas recolleranse para 

a súa reparación substituíndose por outras do almacén de reserva. 

• Recollida, distribución e reposición das bicicletas. Durante o servizo realizarase a 

redistribución e reposición de bicicletas sempre que sexa necesario, estando sempre a 
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disposición do usuario un mínimo de 10 bicicletas útiles por aparcadoiro (50 en total). 

Ao remate do servizo se retirarán e almacenarán as bicicletas que serán repostas de 

novo antes do comezo do servizo. 

• Tarefas de reparación e control das bicicletas. A empresa adxudicataria 

encargarase destas tarefas nas seguintes condicións: 

a) Todos os gastos debidos ás tarefas de reparación (materiais, man de 

obra, transporte, etc.) serán asumidos pola empresa adxudicataria. Os elementos 

utilizados nas reparacións deben ser tales que as bicicletas non sufran ningunha 

merma na súa calidade, debendo utilizarse repostos semellantes en características 

e calidade das pezas orixinais. 

b) A empresa adxudicataria deberá contar nos seus almacéns cun stock 

axeitado de elementos necesarios de reparación. 

c) O número máximo de bicicletas en reparación non poderá superar en 

ningún caso o 20% do parque de bicicletas. 

d) A empresa adxudicataria encargarase de recuperar e reparar as 

bicicletas que se atopen abandonadas ou estacionadas en lugares inadecuados. 

e) En caso de roubo ou cando o deterioro da bicicleta sexa tal que requira 

da súa substitución completa ou dos seus elementos básicos, a empresa 

adxudicataria deberá poñelo en coñecemento do Concello, que analizará as 

circunstancias e decidirá entre asumir o custo dos materiais precisos para a 

reparación ou ben dar de baixa a bicicleta. 

• Revisión do parque de bicicletas. A adxudicataria deberá levar un control do 

parque de bicicletas, composto por 136 bicicletas, rexistrando a presencia ou ausencia 

das mesmas, o seu estado e as avarías sufridas, elaborando un informe de avarías e 

pezas de recambio para cada bicicleta. As bicicletas someteranse ás seguintes 

revisións: 

a) Diaria. Revisaranse as bicicletas presentes nos puntos de aparcamento 

co fin de reparar aquelas que o requiran, garantindo así un estado de limpeza e 

funcionamento axeitados. 

b) Trimestral. Realizarase unha revisión exhaustiva do estado do parque 

de bicicletas. 
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• Xestión e control dos aparcadoiros de bicicletas. A empresa encargarase tanto 

da xestión coma do control dos 5 aparcadoiros de bicicletas situados no termo 

municipal: Avda. da Mariña, Estación de Ferrocarril, Praza da Liberdade, Fontecarmoa 

e Parque de Dona Concha. 

o Xestión e mantemento do sistema informático. A empresa adxudicataria 

estará encargada das tarefas de xestión, control e mantemento do sistema 

automatizado de préstamo, da páxina web, do correo electrónico, e do teléfono do 

sistema. 

• Limpeza. Corresponde á adxudicataria manter todas as instalacións que compoñen o 

sistema, así como os locais afectos ao servizo, en correcto estado de limpeza. 

• Servizos especiais. A adxudicataria asumirá a realización dun número máximo de 8 

servizos especiais que incluirá a carga, transporte, subministro e recollida de bicicletas 

destinadas a fins específicos como visitas oficiais, percorridos promocionais, 

inauguracións, concursos, días da bicicleta, semana da mobilidade, realización de 

rutas cicloturísticas, etc. 

Durante a fase de seguimento e mantemento o contratista deberá prestar a súa máxima 

colaboración e atender cantas suxerencias referentes ao funcionamento do sistema poidan 

presentarse por parte do Concello de Vilagarcía de Arousa. 

 

3. RECURSOS E MEDIOS A EMPREGAR 

3.1. MEDIOS HUMANOS 

O persoal asignado pola empresa adxudicataria deberá ser suficiente para levar a cabo os 

traballos comprendidos no presente prego. Deberá contar polo menos cos seguintes perfís 

profesionais: 

• Dous operarios para o control e mantemento, a xornada completa, realizando 

as tarefas de: atención ao usuario; xestión de altas e baixas; tratamento e resolución de 

incidencias; elaboración de informes; transporte, acarreo e revisión do parque de 

bicicletas; e mantemento de bicicletas e estacións. 

• Un técnico superior en informática, ou equivalente, para o control e 

mantemento do sistema de comunicación e programación, realizando as tarefas de: 

seguimento continuo das comunicacións; mantemento de programación; chequeo de 
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comandos base de datos; chequeo de estacións; mantemento de estacións; control de 

rutas; seguimento de incidencias; e reprogramación de incidencias. 

 

 

3.2. MEDIOS MATERIAIS 

A empresa adxudicataria deberá dispoñer, como mínimo, dos seguintes medios: 

• Un vehículo tipo furgón para o transporte das bicicletas. 

• Ordenador equipado para a xestión do sistema. 

• Teléfono e conexións de banda larga. 

O Concello permitirá a realización das actividades de atención ao público, tramitación de altas 

e baixas, mantemento e almacenaxe de bicicletas, etc. nun recinto da súa titularidade. 

 

4. CONTIDO DAS OFERTAS 

Ademais da documentación incluída dentro do prego de condicións administrativas, os 

licitadores deberá incluír nas súas ofertas toda aquela documentación comprensiva do servizo 

a prestar. 

O Licitador incluirá na oferta unha Memoria Técnica con información suficiente para o 

coñecemento da prestación do servizo. Para isto incluiranse os seguintes apartados: 

1. Organización, xestión e mantemento do sistema. 

2. Medios materiais a empregar. 

3. Medios humanos a empregar. 

 

5. GARANTÍAS 

• Reparacións: 1 ano contado a partir da súa reparación. 

• Pezas de recambio: A garantía que estipule o fabricante. 

• Traballos de xestión e mantemento do sistema: 3 meses contados a partir do remate 

do contrato. 

 

6. ORZAMENTO DO CONTRATO 

O importe total do orzamento máximo para a realización das prestacións obxecto deste 

contrato é de 64.700,00 � IVE incluído. 
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No mencionado prezo, enténdense contemplados todos os conceptos, incluído o Imposto 

sobre o Valor Engadido, así como calquera outro imposto ou gasto que poida gravar a 

operación, gastos de desprazamento, altas, etc. 

A empresa adxudicataria queda obrigada á solicitude e pago de todos os permisos e 

autorizacións que se deriven da execución deste contrato. 

 

7. PRAZO 

O prazo de prestación do servizo será dun ano, prorrogable por anualidades ata un máximo de 

unha. 

 

8. DIRECCIÓN DO SERVIZO 

O Concello designará un equipo técnico, que baixo as ordes da Alcaldía-Presidencia e/ou 

Concellaría de Turismo, asumirá a Dirección Técnica do servizo, sendo da súa competencia 

esixir o cumprimento estrito do contrato, para o cal poderá, en calquera momento, propoñer 

os métodos e medios necesarios para a súa consecución se os establecidos non ofrecesen 

resultados óptimos. 

 

9. PROPIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE 

A empresa adxudicataria non poderá utilizar para si nin proporcionar a terceiros dato algún do 

traballo contratado, nin publicalo total ou parcialmente sen autorización expresa do Concello. 

O resultado das actividades da empresa adxudicataria reflectido en informes, documentos, 

datos, resultados ou información que se xere durante a realización dos traballos obxecto desta 

petición de oferta quedará en mans da Administración contratante, podendo esta facer o uso 

que estime conveniente incluída a súa publicación total ou parcial, sen necesidade de citar a 

procedencia ou autoría e sen que a empresa adxudicataria teña nada que reclamar por tal 

concepto. 

 

10. PÓLIZA DE SEGURO 

A empresa adxudicataria farase cargo de calquera dano ou responsabilidade derivada do 

obxecto do contrato. 
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Así mesmo a empresa adxudicataria obrígase fronte ao Concello de Vilagarcía de Arousa a ter 

contratada, cunha compañía solvente, unha póliza de seguro que cubra calquera 

responsabilidade civil cun límite mínimo de 120.000,00 � por sinistro. 

A empresa adxudicataria terá que atender e resolver de forma íntegra e na súa totalidade 

todas as reclamacións e sinistros que se produzan no exercicio da actividade. Dependerá da 

causa e as circunstancias do sinistro, dependendo destas a exoneración dun ou outro axente 

implicado. 

Exonérase ao Concello de Vilagarcía de Arousa de calquera responsabilidade derivada da 

prestación do presente contrato. 

 

 

En Vilagarcía de Arousa a 21 de maio de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

O Técnico en Actividades Turísticas 

Manuel Abalo Martínez 

 

 

 


