IT/G2024 IT-2019-20092
Resolució d'adjudicació del contracte

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Contracte : Contracte Públic

Unitat promotora : Direcció General de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Tipus : Serveis
IT-2019-20092
Procediment : Obert Reg. Harmonitzada
Expedient :
Títol : Servei de manteniment preventiu (vehicles de propietat) i correctiu (vehicles de propietat
i rènting) de la flota de vehicles de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvaments.

Antecedents
1. Per resolució de data 16 d’abril de 2019 s'aprova l’expedient de contractació del
contracte de referència i s'acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. El dia 27 de maig de 2019, es celebra la reunió de la Mesa de Contractació per fer
l’obertura dels sobres "A" i qualificar la documentació de caràcter general aportada pels
licitadors a fi d’acreditar la capacitat i solvència exigida com a requisit d’aptitud per
contractar amb el sector públic.
Les empreses que s’han presentat són les següents:
NIF

Empresa/es licitador/es admès/es

A41050113

ITURRI, S.A.

B59558148

INJECCIÓ AMAC, SL

Un cop es comprova que s'ha presentat correctament la documentació administrativa,
queden admeses a la licitació.
3.En data 30 de maig de 2019 es fa l'acte d’obertura dels sobres "B" que contenen la
documentació relativa als criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn de criteris
de valoració automàtics, entre d’altres l’oferta econòmica.
Es comprova que totes les empreses presenten la documentació d’acord amb el previst en
el Plec de clàusules administratives particulars i es lliura als tècnics de la unitat promotora
del contracte, per tal que emetin informe de valoració.
4.En data 26 de juny de 2019, es realitza l’acte públic en què es comunica la puntuació
obtinguda per les empreses respecte dels criteris de valoració automàtics, entre d’altres, el
preu, d'acord amb l'informe de data 17 de juny de 2019 emès per pel Servei Tècnic de la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, que és la següent:
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DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESUM DE PUNTUACIONS OFERTES INDIVIDUALS DELS LOTS 1 i 2

Oferta integradora presentada per ITURRI, SA
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5. D’acord amb l’oferta econòmica i l’informe de la Unitat Tècnica la Mesa acorda elevar a
l’òrgan de contractació proposta d’adjudicació a favor de l’empresa ITURRI, SA, ja que és
la que ha presentat la proposició econòmicament més avantatjosa, i, per tant, ha obtingut
la puntuació més elevada d’acord amb els criteris establerts en el plec de clàusules
administratives segons s’indica seguidament:
Ofertes individuals:
EMPRESES
ITURRI, SA
INJECCIO AMAC, SL

LOT 1
88,08
54,757

LOT 2
88,08
53,387

Oferta integradora ITURRI, SA,:
EMPRESES
ITURRI, SA

LOT 1
87,97

LOT 2

Oferta integradora
92

6. L'empresa proposada adjudicatària ha acreditat la capacitat i la solvència, així com la
constitució de la garantia definitiva, el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social, així com trobar-se d'alta i al corrent del pagament de l'Impost d'Activitats
Econòmiques.
Fonaments de dret
I. L'article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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II. En virtud de la competència que m'atribueix la Resolució IT/81/2011, de 18 de gener,
DOGC 5802, de 24.1.2011, de delegació de competències del conseller d'Interior en el
secretari general del Departament d'Interior d'acord amb la proposta d'adjudicació
efectuada per la Mesa de Contractació.

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques
següents:
Nº de lot
1
2

Empresa adjudicatària
ITURRI, S.A.
ITURRI, S.A.

Termini d'Execució
7 mesos
7 mesos

Pressupost de licitació
Nº
de
lot
1
2

Import base €
625.000,00
625.000,00

Import d'adjudicació

IVA €

%IVA

131.250,00
131.250,00

21,00
21,00

Import total €
756.250,00
756.250,00

Import base €
625.000,00
625.000,00

IVA €
131.250,00
131.250,00

%IVA
21,00
21,00

Import total €
756.250,00
756.250,00

2. Nomenar com a responsable d'aquest contracte a la persona que ha estat designada al
Quadre de característiques del contracte.
3. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d'acord
amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
4. Publicar l’adjudicació del contracte i el termini per a la formalització en el perfil de
contractant d’acord amb el que disposa l’article 151 de la LCSP.
5. Contra aquesta resolució es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial en
matèria de contractació en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
remissió d’aquesta notificació, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
d’acord amb l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, o alternativament, recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò
que es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós
administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de rebre la notificació, tot això, sens perjudici que es pugui
interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

El secretari general
(Per delegació Resolució INT/81/2011
de 18 de gener, DOGC 5802, de 24.1.2011)
Brauli Duart i Llinares

Barcelona, en data de la darrera signatura electrònica
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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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