QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Núm. de l’expedient: IT-2021-819
A. Objecte del contracte: servei de manteniment preventiu i correctiu dels 35 vehicles
pesats de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS),
incorporats en règim de propietat des de l'any 2020 en endavant, d’acord amb el Plec de
prescripcions tècniques (PPT).
A1. Lots: No. Tant pel curt interval de temps d’execució del contracte, com pel fet que
és tracta d’una llista tancada de vehicles i cal aplicar els mateixos criteris tècnics i
logístics a tots ells.
A2. Codi CPV: 50111000-6. Serveis d’administració, reparació i manteniment de la flota
de vehicles
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
A tant alçat
Preus unitaris
B2. Valor estimat del contracte, 138.980,00 €, d’acord amb el detall següent:
Pressupost de la licitació (sense IVA)
Import de la pròrroga

69.490,00 €
69.490,00 €

B3. Pressupost base de la licitació, d’acord amb el detall següent:
Pressupost manteniment preventiu
7.560,00 €
Pressupost manteniment correctiu
61.930,00 €
Pressupost base (*)
69.490,00 €
Import de l’IVA
14.592,90 €
Total pressupost base de licitació
84.082,90 €
La part no facturada de manteniment preventiu podrà ser destinada al manteniment
correctiu, i al revés.
(*) Aquest pressupost és un import màxim i s’exhaurirà o no en funció dels serveis
prestats durant el termini d’execució del contracte, d’acord amb els imports unitaris
oferts.
B4. Revisió de preus

Sí

No

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: IT03D/21100100/2230/0000
C2. Expedient d’abast plurianual: Sí
No
D. Termini de durada del contracte: des de la data de signatura del contracte fins el 31
de desembre de 2021.
D1. Prorrogable
Sí
No
D2. Termini màxim de pròrroga: es podrà prorrogar per un període màxim de 2 mesos.
E. Variants:

Sí

No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació:
Ordinària
Urgent
Anticipada
F2. Procediment d’adjudicació: Obert simplificat
F3. Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital Sí
No
1
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F.4. Inscripció obligatòria al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores o al Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic:
Sí
No
G. Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica:
G1. Solvència econòmica i financera: volum anual de negocis dels 3 darrers conclosos
Requisit mínim
- En contractes de durada igual o inferior a 1 any: l’any de major volum ha de ser igual
o superior a 1,5 vegades el pressupost del contracte.
Forma d’acreditació
Comptes anuals aprovats i dipositats al registre mercantil, si l’empresari estigues inscrit
en aquell registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el registre mercantil han
d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel registre mercantil, o en cas de no estar obligats podran
acreditar la solvència amb una declaració indicant el volum de negocis global de
l’empresa en cada anualitat.
G2. Solvència tècnica: principals contractes realitzats, els darrers 3 anys, d’igual o
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte.
Requisit mínim: L’import anual acumulat l’any de major volum d’execució ha de ser igual
o superior al 70 % de l’anualitat del contracte.
Forma d’acreditació: certificat que indiqui l’import, data i destinatari, públic o privat del
contracte expedit per l’òrgan o entitat competent, o, a falta de certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari acompanyat dels documents en poder del mateix que
acreditin la realització del contracte.
G3. La solvència anterior es podrà substituir per la classificació empresarial següent:
Si
No
Categoria

1

Grup

Q

Subgrup 2

G4.Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:

Si

No

Mitjans personals: dues persones capacitades per fer el manteniment de les
autobombes de les marques Godiva. En el cas de les marques GYM i Rosenbauer,
caldrà l’acreditació d’una persona capacitada per cada marca.
Un cop sigui proposada com a adjudicatària, caldrà que l’empresa acrediti la capacitació
i identifiqui a les persones adscrites. La mateixa persona podrà acreditar capacitació
per al manteniment d’una, de dues o de les tres marques, sempre i quan quedi
acreditada la capacitat de manteniment de la totalitat de les marques indicades, que
s’haurà de fer per una de les tres alternatives, c1, c2 o c3.
c.1) Formació emesa pel fabricant.- Certificat de formació emès pel fabricant. En el
certificat ha de constar el nom de la persona o persones a les quals s’ha impartit la
formació, indicant expressament que estan capacitades per a portar a terme l’execució
d’aquest contracte en l’apartat de reparació i manteniment d’autobombes Godiva, GYM
i Rosenbauer.
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c.2) Certificat de formació expedit per algun dels concessionaris o distribuïdors oficials
de la marca. Per tal d’acreditar-la, serà obligatori presentar la documentació prevista en
els dos apartats c.2.1 i c.2.2.
c.2.1) Certificat de formació emès pel distribuïdor o concessionari oficial de la marca.
En el certificat ha de constar el nom de la persona o persones a les quals s’ha impartit
la formació, indicant expressament que estan capacitades per a portar a terme
l’execució d’aquest contracte en l’apartat de reparació i manteniment d’autobombes
Godiva, GYM i Rosenbauer.
c.2.2) Certificat o document acreditatiu de la relació entre el fabricant i el distribuïdor o
concessionari oficial de la marca (emès pel fabricant) en matèria de formació en
l’apartat de reparació i manteniment d’autobombes Godiva, GYM i Rosenbauer. S’haurà
d’acreditar la vigència d’aquesta relació en matèria de formació en la data d’emissió del
certificat de l’apartat c.2.1).
c.3) Experiència en els darrers tres anys de treballs realitzats d’acord amb l’objecte del
contracte Per acreditar-la, serà obligatori presentar els dos apartats c.3.1 i c.3.2
c.3.1) Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els darrers tres anys. El
licitador haurà de presentar un llistat dels serveis o treballs realitzats en els darrers tres
anys per les persones que figurin en el compromís d’adscripció per a les marques
indicades. Es considerarà que la persona està capacitada per a fer el manteniment de
la marca quan n’acrediti, com a mínim, quinze (15), cinc per marca.
c.3.2.2) Comunicat de reparació.- Haurà d’indicar les dades de la persona amb
compromís d’adscripció que va prestar el servei, la marca de l’element en el qual va
realitzar el treball (reparació de l’element i no només del vehicle equipat amb aquest
element) i la data de realització del servei
H. Criteris d’adjudicació.- D’acord amb l’annex 4 del Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP)
I. Millores

Sí

No

J. Criteris per a la determinació d’ofertes anormalment baixes: d’acord amb l’article
85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
K. Documentació a presentar per les empreses licitadores:
 Declaració responsable d’acord amb el formulari de l’Annex 1 del PCAP,
en què, entre d’altres, es declara que es compromet a adscriure al
contracte almenys dues persones capacitades per fer el manteniment de
les autobombes de les marques Godiva, una de GYM i una de Rosenbauer
Sobre
Únic

Addicionalment, i de forma potestativa, es pot presentar també el formulari
normalitzat de Document europeu únic de contractació, DEUC. En cas que s’opti
per presentar el DEUC, a l’apartat IV, Criteris de selecció, només s’ha de
respondre la primera pregunta, la resta de la Part no cal completar-la.

 Oferta econòmica i altres criteris valorables automàticament, d’acord amb
el model de l’annex 2 del PCAP
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En el cas d’oferir les millores relatives a les reparacions, s’haurà d’aportar
els albarans o qualsevol altre document que acrediti la reparació i la data.
 Model A de Coordinació d’Activitats Empresarials

Veure Annexos 1 i 2 del PCAP
En el supòsit que l’empresa licitadora acrediti la seva solvència mitjançant la integració
de la solvència amb altres empreses o entitats alienes, haurà de presentar un DEUC
separat per cadascuna de les empreses amb qui concorri a la licitació. En cas de
resultar proposada com a adjudicatària, haurà de presentar un compromís signat per
les parts conforme es disposarà dels mitjans i solvència durant tota la vigència del
contracte.
Altrament, si la integració de solvències es produeix amb empreses del mateix grup
empresarial, s’haurà d’indicar aquesta circumstància en el DEUC del licitador però no
caldrà presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses.

L. Garanties
L1. Garantia definitiva: Si
No Import: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs
L2. Termini de garantia: 1 any. La garantia ha de garantir l’ús professional al qual es
destinen els vehicles.
M. Condicions especials d’execució: d’acord amb l’apartat i) de la clàusula vint-i-setena
i trenta-dosena del PCAP.
O. Obligacions contractuals essencials: d’acord l’article 76.2 de la LCSP, per la
naturalesa del contracte l’adscripció de mitjans humans qualificats esdevé una obligació
contractual essencial. El contractista haurà de mantenir durant tota la vigència del
contracte els mitjans personals indicats per l’empresa adjudicatària d’acord amb la seva
concreció final com a empresa proposada adjudicatària.
P. Modificacions del contracte: no se’n preveuen.
Q. S’admet subcontractació

Si

No

R. Penalitats. D’acord amb els articles 193 i 194 de la LCSP.
S. Tramitació i pagament de les factures. Les dades rellevants a efectes de tramitació
de la facturació són:
S1. A banda dels codis que identifiquen les unitats que han de tramitar la factura (codis
DIR3) establerts a la clàusula vint-i-cinquena del PCA, els codis específics que
identifiquen el contracte són:
IT03-Direcció General de Prevenció, Extinció
Centre gestor destinatari
d’Incendis i de Salvaments
Codi d’expedient
IT-2021-819
S2. La presentació de la factura es farà d’acord amb el règim següent:
X

Terminis consecutius per lot/sublot i centre gestor amb la durada que s’indica a
continuació:
Mensual, per les feines efectivament realitzades

S3. La documentació a presentar junt amb la factura és:
X Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades
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Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals:
D’acord amb l’apartat 3.2 del PPT
S4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: la persona que ocupa el lloc de
sub-director/a general d’Administració i Recursos Humans de la DGPEIS.
T. Responsable del contracte: cap del Servei Tècnic de la DGPEIS
U. Òrgan a qui es poden adreçar consultes relacionades amb la licitació: Servei de
Contractació i Patrimoni, a l’adreça electrònica contractacio.interior@gencat.cat

Els licitadors interessats en rebre comunicacions automàtiques mitjançant correu
electrònic de totes les publicacions que es facin sobre aquest expedient en el perfil del
contractant, han de subscriure’s accedit a l’enllaç “Voleu que us informem de les
novetats?”, que trobaran a la pàgina corresponent a l’anunci de licitació que es publiqui
al perfil.

El cap de Servei de Contractacions i Patrimoni
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