RESOLUCIÓ
per la qual s’aprova la modificació dels apèndix 1, 2 i 5 del prescripcions tècniques de
l’expedient de subministrament de 77 vehicles de diversa tipologia per a la Direcció General
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), anualitats 2023-2025 (expedient
IT-2022-1).
Antecedents
1. En data 08.04.2021, s’aprova l’expedient de contractació per al subministrament de 77
vehicles de diversa tipologia per a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments (DGPEIS), anualitats 2023-2025 (expedient IT-2022-1).
En la mateixa resolució s’aproven els plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques i s’acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. En data 12.04.2021, es publica al perfil de contractant l’anunci de la licitació del contracte
i el 13.04.2021 al Diari Oficial de la Unió Europea. El termini de presentació de proposicions
finalitza el proper dia 24.05.2021, a les 14 hores.
3. En data 20.05.2021 el cap del Servei Tècnic de la DGPEIS, informa de que s’han detectat
alguns errors en els apèndixs 1, 2 i 5 del Plec de prescripcions tècniques (PPT),
concretament en l’apèndix 1, Furgó de Salvaments Varis (FSV) la disposició dels seients i a
la protecció de la cabina, a l’apèndix 2, Bombes urbanes lleugeres (BUL), les barres de
protecció de la cabina i en l’apèndix 5, Bombes nodrisses pesades (BNP), la disposició dels
seients de la cabina, les mesures del cofre i la longitud total de la carrosseria. Per tot
l’exposat es proposa fer una modificació del PPT i ampliar el termini per presentar ofertes
En concret les errades a rectificar o aclarir són les següents :

Apèndix 1 del PPT,
Apartat 2.2.2.1 b)
On diu:
“A la segona fila, es posarà un espai únic (sense separacions) i que inclourà:
a. un lloc darrera del pilot, amb un mínim de 50 mm de profunditat
b. un lloc darrera del copilot, amb un mínim de 50 mm de profunditat
c. un espai entremig”
Ha de dir:
“A la segona fila, es posarà un espai únic (sense separacions) i que inclourà:
a. un lloc darrera del pilot, amb un mínim de 50 cm de profunditat
b. un lloc darrera del copilot, amb un mínim de 50 cm de profunditat
c. un espai entremig”
Apartat protecció de la cabina
On diu:
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“Barres interiors originals del fabricant del xassís, substituïble per sistema de protecció
anticol·lapse de cabina original del fabricant del xassís (d’acord amb Annex 5)”

Ha de dir:
“Barres interiors originals del fabricant del xassís, substituïble per sistema de protecció
anticol·lapse de cabina original del fabricant del xassís (d’acord amb Annex 5 i amb
validació per escrit del fabricant de primer grau”
Apèndix 2
Apartat 2.1
S’ha d’incloure la frase següent al final de l’apartat:

“Aquest vehicle no portarà cap tipus de barres de protecció de la cabina contra xoc
o col·lapse, més enllà del determinat reglamentàriament per cabines de vehicles
comercials”
Apèndix 5
Apartat 2.2.2.1

On diu:
“La disposició de seients serà la següent: primera fila, que inclourà pilot, copilot i
espai buit entre mig; segona fila, que constarà d’un espai únic (sense separacions) i
que inclourà un cofre darrera del pilot, amb un mínim de 50 mm de profunditat, un
cofre darrera del copilot, amb un mínim de 50 mm de profunditat, un seient entre mig”
Ha de dir:
“La disposició de seients serà la següent: es situa una primera fila de seients per a
pilot i copilot. Al mateix temps, es situa un seient central entre els dos anteriors.
Aquest darrer pot no ser estrictament una segona fila en funció de la cabina
presentada a la oferta, ja que aquesta exigeix mínim 500 mm darrera dels seients
davanters”
Apartat 2.2.2.1 b)
On diu:
“b) segona fila, que constarà d’un espai únic (sense separacions) i que inclourà:
a. un cofre darrera del pilot, amb un mínim de 50 mm de profunditat
b. un cofre darrera del copilot, amb un mínim de 50 mm de profunditat
c. un seient entre mig”
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Ha de dir:
“b) segona fila, que constarà d’un espai únic (sense separacions) i que inclourà:
a. un cofre darrera del pilot, amb un mínim de 50 cm de profunditat
b. un cofre darrera del copilot, amb un mínim de 50 cm de profunditat
c. un seient entre mig”
Característiques general del carrossat, pàgina 4.
On diu:
“Longitud total <10.000 mm”
Ha de dir:
“Longitud total <8.000 mm”
4. De conformitat amb les modificacions operades es considera necessari que s’ampliï el
termini de prestació d’ofertes en 10 dies naturals.
Consideracions jurídiques
De conformitat amb el que disposen els articles 117, 124 i 136 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a l’aprovació dels plecs i a la
modificació del plec de clàusules administratives particulars per errada material i l’article
109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques
Resolc
1. Aprovar la modificació dels apèndix 1, 2 i 5 del plec de prescripcions tècniques amb els
canvis que s’assenyalen a l’antecedent 3r.
2. Que s’ampliï el termini de presentació d’ofertes en 10 dies naturals, es a dir, que el termini
de presentació d’ofertes finalitzi el dia 3 de juny de 2021 a les 14 hores
2. Publicar la resolució de la modificació al perfil de contractant i als mitjans que es va
publicar el contracte.
La secretària general
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