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"REQUERIMENTS PER LA COMPRA DE BICICLETES DE TREKKING" 

BIKEMOTIONS - Penedès (Barcelona),  6 d’abril-2022 

 

1. OBJECTIU DEL PROJECTE 

BIKEMOTIONS (Vicicling sl) ha estat una de les empreses guanyadores del projecte Desenvolupament i Promoció 

del Turisme d’Aventura Sostenible en el Mediterrani “MEDUSA”, finançat pel programa ENI CBC MED 

(A_A.1.3_0267) i liderat a Catalunya per la Cambra de Comerç de Barcelona. 

Més informació del Projecte: http://www.enicbcmed.eu/projects/medusa 

El nostre objectiu és crear i potenciar producte turístic d’aventura de qualitat per 4 itineraris amb temàtiques 

i atractius diferents, fent xarxa amb agents locals i promovent els valors de sostenibilitat ambiental, social i 

econòmica. En concret es tracta de rutes autoguiades i guiades amb bicicleta per gaudir d’aquests 4 itineraris 

de l’Alt Penedès: 

▪ Penedès 360 – Wine Trails by Bike 
▪ Camí del Riu 
▪ La Via Augusta Penedès 
▪ Miravinyes – Ruta dels miradors 

 
2. OBJECTE DELS SERVEIS SUBCONTRACTATS 

L'objectiu principal d'aquest encàrrec és comprar 30 bicicletes elèctriques per fer les rutes esmentades pel 

Penedès. 

3. REQUERIMENTS TÈCNICS 

• Tipus de bicicleta :  Elèctrica 

•  Model:  Trekking / Passeig – aptes per anar per camins de terra i per asfalt 

•  Motor: 250W 

•  Bateria: 48V 16Ah  

•  Talles: M  amb extensió de tija per bici apta per gent de 1m 55cm a 1m 90cm 

•  Manillar: Extensible tal d’aconseguir versatilitat d’alçades amb un únic model de bici 

•  Rodes: 26’’ 

•  Frens: Disc 

•  Plat i pinyons: Suficient 1 plat i 8 pinyons (Simenon o similar) 

•  Nivells assistència: mínim 5 posicions 

•  Quadre (material): Alumini 

•  Equipades amb cavallet 

•  Equipades amb portaequipatges 

•  Equipades amb llums 
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A més, es valorarà: 

•      Relació qualitat / preu 

• Termini d’entrega breu (màxim 2 setmanes data comanda) 

• Disseny i comoditat de la bicicleta 

 

• Servei tècnic i disponibilitat de recanvis en estoc 

• Servei tècnic a la província de Barcelona 

• Experiència en servir flotes de bicicletes similars a les sol·licitades a empreses del sector de la bicicleta per fer 

lloguers o rutes. 

 

Els candidats poden presentar la seva oferta de producte, especificant les característiques tècniques de la 

bicicleta i el millor preu i termini d’entrega que puguin oferir. Afegir tot el necessari per poder avaluar tots els 

punts esmentats, incloent fitxa tècnica i fotografies. 

Els candidats seran avaluats sobre 100 punts d'acord amb el següent: 

➢ Requeriments tècnics: 25 punts 

➢ Relació qualitat / preu: 20 punts 

➢ Termini d’entrega: 20 punts 

➢ Servei Tècnic i disponibilitat recanvis en estoc: 10 punts 

➢ Servei Tècnic a la província de Barcelona: 9 punts 

➢ Experiència en venda de flotes de bicis d’aquestes característiques: 8 punts 

➢ Disseny i comoditat de la bicicleta: 8 

 

Nota: La puntuació màxima serà de 100 punts. En cas que dues o més ofertes obtinguin la mateixa puntuació, 

es seleccionarà la que presenti una oferta econòmica inferior. 

 

4. PRESUPUESTO Y FACTURACIÓN 

El pressupost total dels serveis de subcontractació és equivalent a 26.730 € (IVA no inclòs).   

El prestador emetrà la factura corresponent a Viciling sl (Bikemotions) en el moment de la confirmació de la 

comanda. 

Vicicling sl pagarà la factura a la recepció de la mateixa.  

 

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ CANDIDATURES 

El termini serà de 5 dies hàbils a partir de la data de publicació, que es fa el dia 06 d’abril a les 10 h del matí. 

Les propostes s’han d’enviar per correu electrònic a:  info@bikemotions.es 

 

 

Vicicling sl – B65511321 – c. de la Font 33 – 08739 – Sant Pau d’Ordal – Subirats (Barcelona) 


