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

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’EINES DE TALL
MECÀNIC PEL COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT

1. Objecte
Subministrament d’eines de tall mecànic per a utilitzar en rescats pel Cos de Bombers de la
Generalitat.
2. Justificació de la necessitat
Les eines de tall mecànic s’utilitzen a accidents de tràfics, rescats on calgui tallar estructures
col·lapsades, etc. Es demanen de bateria per la necessitat de disposar d’autonomia en cas que
no hi hagi possibilitat de subministrament elèctric.
Les quantitats a subministrar resulten de:
a) complementar la dotació de les 92 autobombes rurals pesades, que són objecte del
contracte IT-2019-20133. Cal equipar els 92 vehicles amb eines de tall.
b) substituir les eines de marques ja obsoletes presents als parcs de bombers. Aquestes
eines anaven ubicades únicament als furgons de salvaments, on la serra de sabre i
complements era part de la dotació.
La única compra de material d’aquest tipus, que consta als darrers 10 anys, és la de l’expedient
IT-2019-20231, el qual es va adjudicar per 16.801,51 € sense IVA a l’empresa Hilti Española,
SA. En aquell contracte es van adquirir serres de sabre (2), descargoladors d’impacte (2),
conjunt de serra manual de gasolina i discos (2), dipòsit alimentador d’aigua per foradar (2),
martell per a demolició (2), conjunt de martell combinat a bateria i broques (2), serra circular a
bateria (2), bateries (4), útil de col·locació de piques (1), cisell per a treballar a formigó i
mamposteria (2), broca per foradar amb percussió (8), conjunt de cisells (4) i conjunt
d’elements per foradar (2).
L’objecte d’aquest contracte només compren l’adquisició d’aquest material i les condicions del
seu subministrament.
3. Procediment de licitació
Es considera convenient que aquesta licitació es realitzi mitjançant procediment obert i
regulació harmonitzada. Tramitació anticipada.
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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.
5. Criteris de valoració
Es proposa com a criteri de valoració l’oferta econòmica (preu), ja que es tracta d’un objecte
que està perfectament definit en el Plec de prescripcions tècniques i no és possible introduir
modificacions al contracte.
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
Per determinar el pressupost base de licitació s’ha consultat al mercat, a través de la pàgina
web del fabricant Hilti, i s’ha obtingut pressupost de l’empresa INV Protección, SL. Per
determinar el pressupost base del contracte s’ha escollit l’import més alt per tal de garantir la
concurrència.

Ref.

Nom

Quantitat

Preu unitari
sense IVA

1

Serra de sabre a
bateria

92

352,42 €

32.422,64 €

2

Carregador de bateria

97

164,15 €

15.922,55 €

3

Bateria

470

243,21 €

114.308,70 €

92

314,23 €

28.909,16 €

476

17,45 €

8.306,20 €

4
6

Descargoladora
d'impacte a bateria
Fulles de serra de
sabre

Subtotal
sense Iva

7

Punta de cargoladora

102

55,77 €

5.688,54 €

8

Martell perforador

92

249,91 €

22.991,72 €

9

Amoladora angular
Total

92

302,40 €
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D’acord amb l’exposat, el pressupost base de licitació és el següent:
Pressupost sense IVA
IVA
Pressupost IVA inclòs

256.370,31 €
53.837,77 €
310.208,08 €

No es preveu pròrroga en aquest contracte, però si la seva modificació per raó d’una major
necessitat de peces no previstes actualment fins a un màxim del 10%, per la qual cosa el valor
estimat equival al pressupost del contracte.
Pressupost sense IVA
Modificació 10%
Valor estimat

256.370,31 €
25.637,03 €
282.007,34 €

El preus de l’oferta incorpora els costos indirectes propis del subministrament els quals, per
aquest motiu, no es detallen.
Les empreses licitadores, a títol informatiu, hauran d’indicar a la seva oferta el preu unitari dels
béns a subministrar.
8. Justificació dels lots
No es planteja dividir l’objecte del contracte en lots, ja que des del punt de vista tècnic la
licitació separada no és convenient atès que es tracta de la mateixa tipologia de productes, i
perquè des d’un punt de vista tècnic és necessari que els béns siguin d’iguals característiques,
per facilitar l’estandarització dels equips dels bombers i els seus procediments de treball.
A més, el contracte s’ha plantejat perquè les dues eines principals (serra de sable i
descargoladora) comparteixin carregador de bateries i bateria. Els motius són falta d’espai per
portar més carregadors als vehicles, i disminuir l’import del subministrament en un aspecte que
no és essencial. Per tant, és necessari fer un únic lot.

El subdirector general tècnic

Antonio Ramos Medina
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