R/N: IT/CP00037 IT-2022-28

Proposta d'adjudicació
Expedient

IT-2022-28

Modalitat

Núm. de lots

2

Unitat
promotora

Subdirecció General d'Administració i Serveis

Procediment

Obert

Objecte

Subministrament de 850 cascos modulars i kits de comunicació, així com la seva
instal·lació en el casc per a la Direcció General de la Policia (DGP).

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

573.000,00

Valor estimat

Nº lot

1

2

Subministraments

IVA €

Import amb IVA €

120.330,00

1.146.000,00

Termini d'execució

Contracte Públic

-

693.330,00
-

Fins el 31 de desembre de 2022

Descripció

Import
base €

IVA €

Import
total €

Valor
estimat €

Subministrament de 600
cascos modulars logotipats,
equipats amb sistemes de
438.000,00 91.980,00 529.980,00 876.000,00
comunicació, per dotar agents
que circulen preferentment en
vies interurbanes.
Subministrament de 250
cascos modulars logotipats,
equipats amb sistemes de
135.000,00 28.350,00 163.350,00 270.000,00
comunicació, per dotar agents
que circulen preferentment per
vies urbanes.

Termini
de
lliurament

120 Dies

120 Dies

Identificació de la sessió
Data: 8 d’abril de 2022
Horari: 10:00
Lloc: Mitjançant eines telemàtiques

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/
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Nom
Francesc Xavier Font Roa
Mónica Olmos Castiella
Consol Serrano Rodríguez

Encarna Garcia Rosado
Isabel Gay Colldeforns

Assistents
Càrrec Mesa
President
Secretària
Vocal en
representació d'Intervenció /
Control Intern
Vocal en representació
d'Assessoria Jurídica
Vocals en representació de la
Unitat Promotora.

Càrrec Persona
Cap del Servei de Contractació
i Patrimoni
Cap de Secció de Contractació
Supervisora de Comptabilitat i
Control
Advocada de la Generalitat
Tècnica superior

Desenvolupament de la sessió
Mitjançant eines telemàtiques, es constitueix la Mesa de Contractació, integrada pels membres abans
esmentats, d'acord amb allò que estableix el Plec de clàusules administratives particulars que regeix
aquest contracte per tal d’acordar la proposta d’adjudicació per al contracte de referència IT-2022-28.
Les empreses presentades a licitació varen ser:
Nom o raó social
MOTOCARD BIKE, S.L.
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL
ITURRI S.A Y CLOSA SEBASTIA SL DPG UTE A
CONSTITUIR LEY 18/1982

CIF
B61643540
B63181440

LOTS
1i2
1i2

Pendent de conformar

1i2

1. El president comença l’acte indicant a la Mesa que, d’acord a l’acte d’obertura del sobre C, aquelles
empreses que van considerar que havien fet una interpretació diferent en aspectes relacionats amb la
durada de la bateria i les peces de recanvi, entre d’altres, podien fer i enviar un petit escrit d’aclariments
on manifestin que és el que estan oferint sobre el supòsit interpretatiu amb el qual han realitzat la oferta
per a que la Unitat Tècnica pugui valorar aquestes de forma adient, sempre, sense modificar l’oferta.
Les empreses licitadores que van enviar aquests escrits van ser:
Nom o raó social
MOTOCARD BIKE, S.L.
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL

CIF
B61643540
B63181440

2. Un cop exposat, el president informa a la Mesa que, en data 22 de març de 2022, el Subdirector
General d'Administració i Serveis de la Direcció General de Policia-Mossos d’Esquadra signa els
informes de valoració per als lots 1 i 2 de l’expedient de subministrament de 850 cascos modulars i kits
de comunicació, així com la seva instal·lació en el casc per a la Direcció General de la Policia (DGP).
D’acord amb aquest, les puntuacions queden resumides a la següent taula:
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D’acord a l’esmentat informe, en relació al lot 1, s’exposa que l’oferta presentada per la UTE ITURRICLOSA SEBASTIÀ, ha presentat una oferta inferior en un 36,76% respecte l'import de licitació, per la
qual cosa incorre en baixa desproporcionada tal i com s’indica a l’apartat J del Quadre de
Característiques del contracte.
També s’indica, per als lots 1 i 2. que s’han valorat 168 hores en mode repòs per a la mateixa empresa,
que és el que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques i es una informació que apareix a la memòria
tècnica i descriptiva del sobre C d’aquesta licitació.
En quant a la composició del teixit del encoixinat del casc ofert per la UTE ITURRI-CLOSA SEBASTIÀ,
no es valora aquesta millora ja que a l'etiquetatge del casc es pot comprovar que la composició del teixit
de l'encoixinat és 56% de polièster i no del 100% tant per al lot 1 com per al lot 2.
3. Un cop vist l’informe, la Mesa indica que l’òrgan de contractació requereixi la comunicació de
justificació d’oferta anormalment baixa al licitador UTE ITURRI-CLOSA SEBASTIÀ per al lot 1, que
l’empresa entrega dins de termini, i d’acord a l’informe, de data 7 d’abril de 2022, del Subdirector general
d’Administració i Serveis de la DGP-Mossos d’Esquadra, la Mesa considera la justificació com adient i
l’admet.
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Així mateix la Mesa acorda elevar a l’òrgan de contractació proposta d’adjudicació a les empreses
següents ja que han presentat les propostes més avantatjoses, i a més compleixen amb els plecs:
Empresa proposada
adjudicatària
1
339.420,15 €
ADTEL SISTEMAS DE
TELECOMUNICACION SL
2
125.148,99 €
S’inclouen a l’oferta presentada les millores del casc i millores del kit que l’empresa ha ofert.
LOT

Import d’adjudicació sense IVA

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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