R/N: IT/CP00034 IT-2021-820

Acta proposta adjudicació
Modalitat

Contracte Públic

Expedient

IT-2021-820

Unitat
promotora

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Procediment

Obert simplificat

Tramitació

Urgent

Objecte

Servei de manteniment preventiu i correctiu , revisió decennal, de l'equip
d'alçada de quatre vehicles autoescala del cos de Bombers de la
Generalitat

Tipus

Serveis

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

Pressupost licitació

130.200,00

27.342,00

157.542,00

Valor estimat

130.200,00

-

-

Termini d'execució

2 Mesos

Identificació de la sessió
Data: 20 de set. de 2021
Horari: 10:00:00
Lloc: Microsoft teams

Assistents
Nom
Francesc Xavier Font Roa

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

President

Mónica Olmos Castiella
Consol Serrano Rodríguez

Secretària
Vocal en
representació d'Intervenció /
Control Intern
Vocal en representació
d'Assessoria Jurídica
Vocal

Cap del Servei de Contractació
i Patrimoni
Cap de Secció de Contractació
Supervisora de Comptabilitat i
Control

Lourdes Piqué Carreras
Pau Vidal

Diputació 355,
08009 Barcelona
Telèfon 93 551 22 98
Telefax 93 551 20 06
E-mail: contractacio.interior@gencat.cat
Web: http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/

Tècnica de l'Assessoria
Jurídica
Tècnic Superior
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Desenvolupament de la sessió
1. Reunida la mesa de contractació de forma telemàtica amb la utilització de mitjans
electrònics i integrada pels membres abans esmentats, d'acord amb allò que estableix el Plec
de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte per tal de fer la proposta
d’adjudicació d'aquesta licitació.
2. El president recorda a la Mesa que en data 9 de setembre de 2021 va tenir lloc l’acte
d’obertura del Sobre Únic de TALLERES SERCOIN, SL i ITURRI, SA, essent tota la
documentació presentada correcta i, en efecte, es va acordar la seva admissió a la licitació.

3. El president informa a la Mesa de la valoració de les ofertes de data 17 de setembre de
2021 pel Cap del Servei Tècnic de la DGPEIS. D’acord amb l’esmentat informe, TALLERES
SERCOIN, SL obté 100 punts, i ITURRI, SA obté 95,6 punts.
D’acord amb l’apartat H.1 del Quadre de Característiques només s’ha establert un criteri
d’adjudicació, el preu, d’acord amb el següent: Es valorarà la oferta econòmicament més
avantatjosa pel que fa al preu total del manteniment de les 4 autoescales, amb 100 punts, i
la resta d’acord amb la fórmula:

𝑃𝑣 = [1 − (

𝑂𝑉 − 𝑂𝑚
)] 𝑥 𝑃
𝐼𝐿

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts del criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació

4. La Mesa de Contractació, a la vista de la valoració favorable de la unitat promotora, eleva
a l’Òrgan de Contractació, proposta d’adjudicació a favor de l’empresa TALLERES SERCOIN,
SL per un import total d’adjudicació de 124.360,00 € (IVA exclòs), 150.475,60 € (IVA inclòs).
És la millor oferta i compleix els requisis dels plecs administratiu i plec tècnic que regeixen
aquesta licitació.
El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El president

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del
Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura
electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic".
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