R/N: IT/CP00037 IT-2022-273

Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

IT-2022-273

Unitat
promotora

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Procediment

Obert simplificat abreujat

Objecte

Subministrament i muntatge de mobiliari específic per al nou Centre
Logístic de Bombers de la DGPEIS

Modalitat

Tipus

Contracte Públic

Subministraments

Antecedents
1. Per resolució de data 18.02.2022 s'aprova l’expedient de contractació del contracte de
referència i s'acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. En data 10.03.2022 es procedeix a l’obertura del sobre únic i qualificar la documentació de
caràcter general aportada pels licitadors així com la documentació tècnica i l’oferta econòmica.
Les empreses que s’han presentat són les següents:

Nom o raó social
AUBERT, S.A .
PLASTIPOL, S.A.
MECALUX, S.A.

Lots presentats
2, 3
2
1

CIF
A58785593
A08156218
A08244998

Les ofertes econòmiques queden resumides al següent quadre:

LOT

EMPRESA

1

MECALUX, S.A.
PLASTIPOL, S.A.
AUBERT, S.A
AUBERT, S.A

2
3

Oferta econòmica
(IVA exclòs)
29.633,00 €
13.433,70 €
12.782,96 €
4.104,13 €

L’òrgan de contractació entrega la documentació tècnica, així com les ofertes econòmiques
presentades pels licitadors, a la Unitat Promotora perquè aquesta realitzi la valoració i
proposta d’adjudicació.
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3. En data 23.03.22 el subdirector General Tècnic, de la Direcció General de la de Prevenció,
Extinció d’incendis i Salvaments del Departament d’Interior (DGPEIS), signa l’informe de
valoració d’ofertes, que queda resumit a continuació:

LOT

EMPRESA

Oferta
Anys
Reducció del
econòmica
addicionals a la
TOTAL
Punts
termini de
Punts
Punts
(IVA
garantia inicial
PUNTS
lliurament
exclòs)
de 2 anys

2

MECALUX,
29.633,00 €
S.A.
PLASTIPOL,
13.433,70
S.A.

3

AUBERT, S.A
AUBERT, S.A

1

4.104,13

80

21

10

5

10

100

80

20

10

3

6

96,00

80

1

2

4

94,00

EXCLOSA
10

En el mateix informe, es proposa l’exclusió de l’empresa AUBERT, S.A., pel que fa al lot 2, ja
que de l’anàlisi de la documentació aportada es confirma que alguns dels productes oferts no
compleixen amb els requisits tècnics exigits en el plec de prescripcions tècniques (PPT).
Els motius son els següents: del banc de treball MG090 no s’ofereix cap informació del
compliment de les característiques exigides en el PPT, la caixa plàstica d'emmagatzematge
amb obertura frontal MG050 no compleix els paràmetres d’alçada, la caixa plàstica
d'emmagatzematge amb obertura frontal MG051 no compleix els paràmetres d’alçada, els
perfils magnètics amb superfície MG070 han de venir en bobines de 50 m (es demanen 3
unitats per un total de 150 m), el licitador l’ofereix en rotllos de 32 m (no especifica quantitats,
hem d’entendre que subministrarà 3 unitats per tant 3x32m= 96m) clarament inferior a la
quantitat demanada.
5. Les empreses proposades adjudicatàries, MECALUX, S.A., PLASTIPOL, S.A. i AUBERT,

S.A han acreditat 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. Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 150, 151 i 158 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, i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per
la Mesa de Contractació.
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RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:
LOT 1
Empresa adjudicatària
Mecalux SA
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

33.355,52 €

7.004,66 €

40.360,18

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

29.633,00 €

6.222,93 €

35.855,93 €

Pressupost licitació

Import adjudicació
Termini d’execució

99 Dies

LOT 2
Empresa adjudicatària
Plastipol, SA
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

15.192,52

3.190,43

18.382,95

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

13.433,70

2.821,08

16.254,78

Pressupost licitació

Import adjudicació
Termini d’execució

100 Dies

LOT 3
Empresa adjudicatària
Aubert, SA
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

4.541,54 €

953,72 E

5.495,26 €

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

4.104,13

861,87

4.966,00 €

Pressupost licitació

Import adjudicació
Termini d’execució

119 Dies
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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 en el perfil de contractant i el termini per la seva
formalització, d’acord amb el que disposa 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.
5. Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa, tal com estableix l'article 76 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya i l’article 114 de la LPACAP. Contra la mateixa, podeu interposar recurs d'alçada
davant del conseller d'Interior, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de
recepció d'aquesta notificació, d'acord amb els articles 121 i 122 de la LPACAP, sense
perjudici que pugueu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent. Tot això, sens
perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent 5. 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 151.1 de la LCSP.

El secretari general
Decret 96/2001, de 20 de març
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