Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments

Memòria justificativa per a la contractació del subministrament de 400 caputxes
de rescat per al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya

1. Objecte
Subministrament de 400 caputxes de rescat per al Cos de Bombers de la Generalitat
de Catalunya.
2. Justificació de la necessitat
Les caputxes de rescat s’utilitzen per donar protecció respiratòria a les persones
rescatades a situacions amb presència de fums, a fi que puguin disposar d’uns minuts
per sortir a zona segura.
Aquestes màscares es poden connectar, via segon usuari, a l’equipament de
protecció respiratòria dels bombers, sense posar en risc al propi bomber. Cada vehicle
pesat amb bomba o de tipus furgó, del Cos de Bombers de la Generalitat disposa
d’una caputxa, com a dotació nominal.
Així, per fer front a les diverses peticions de caputxes de rescat que es fan des dels
diversos parcs de bombers, s’estima necessària la compra de 400 unitats.
El subministrament anirà destinat a:
subministraments pels parcs del Cerdanya, on no disposaven de
caputxes de rescat, i on les distàncies d’un segon parc d’ajuda són
massa grans.
reposicions generals al Centre Logístic de Martorell.
D’altra banda, l’Escola de Bombers ha actualitzat la metodologia d’intervenció en
relació al salvament de persones, de tal forma que es preveu un increment de consum
de caputxes de rescat.
3. Procediment de licitació
Per la naturalesa del contracte i el pressupost del mateix, es considera adient tramitar
la licitació mitjançant el procediment obert simplificat.
4. Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i
financera
No existeix cap circumstància que faci recomanable fixar uns criteris de solvència
superiors als mínims fixats a la llei de la forma com estan concretats als plecs tipus de
clàusules administratives del Departament d’Interior.
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5. Criteris de valoració
Les caputxes de rescat que ha disposat fins ara el servei de bombers de la Generalitat
no disposen d’element de regulació de caudal d’aire: aquest element permetria poder
graduar la quantitat d’aire en cas que la intervenció s’allargui i pugui posar en risc al
bomber rescatador. Per això, s’inclou un criteri d’adjudicació per poder puntuar la
presència d’un sistema de regulació d’aire, que no pugui ser manipulat accidentalment.
Fina ara, els subministradors habituals del Cos de Bombers de la Generalitat no han
pogut oferir un sistema de regulació d’aire, per aquest motiu oferir-lo és opcional i es
valora, però no obligatori.
6. Condicions especials d’execució
Per la naturalesa del contracte no es considera adient incorporar cap altra condició
especial d’execució a banda de la que està regulada a la clàusula del plec tipus de
clàusules administratives, relativa al compliment de la normativa sobre seguretat i salut
laboral en totes les fases del contracte.
7. Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte
S’han demanat diverses ofertes als darrers anys a diferents empreses per fer compres
de reposició:
Data d’oferta

Quantitat

31-1-17
31-1-17
9-2-16
11-2-16

20
20
20
20

Preu unitari sense
IVA (euros)
215
155,53
135,44
175

Veient l’evolució dels preus, s’opta per establir el preu unitari de licitació, el resultat de
la mitjana de les dues ofertes de l’any 2017, que és de 185,26 euros.
Per tant, el pressupost de licitació proposat és de 400 x 185,26= 74.104 euros, sense
IVA (89.665,84 €, IVA inclòs).
Atès que no es preveu pròrroga ni modificació, el valor estimat del contracte és de
74.104 €.
Aquest import comprèn els costos directes i indirectes d’aquest contracte de
subministrament.
8. Justificació dels lots
Per ser el subministrament d’un únic tipus d’article, econòmicament és millor no dividirlo en lots, però a més hi ha una motivació tècnica, atès que cal garantir l’homogeneïtat
tècnica del material, tant per les intervencions com per donar formació als bombers.
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9. Altres aspectes de la licitació
S’estableix una penalització específica en cas d’endarreriment en el termini de
lliurament establert, donat el perjudici que aquest retard podria produir en el servei
prestat pels bombers.

Cerdanyola del Vallès, 17 de maig del 2018

El cap de secció de parc mòbil
CPISR-1 C Julio
Vazquez Escribano

Signat digitalment per CPISR-1 C
Julio Vazquez Escribano
Data: 2018.05.17 14:38:57 +02'00'
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Roberto Gómez Valbuena
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