R/N: IT/CP00034 IT-2021-819

Resolució d'adjudicació del contracte

Expedient

IT-2021-819

Unitat
promotora
Procediment

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Objecte

Servei de manteniment preventiu i correctiu dels vehicles pesats de la
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
(DGPEIS), incorporats al règim de propietat des de l'any 2020 en
endavant

Obert simplificat

Modalitat

Tipus

Contracte Públic

Serveis

Antecedents
1. Per resolució de data 22.07.2021 s'aprova l’expedient de contractació del contracte de
referència i s'acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. En la data en què finalitza el termini de presentació de proposicions, 9.09.2021, i d’acord
amb el certificat de l’eina Sobre Digital, de data 16.08.2021, l’única empresa que ha
presentat proposició ha estat ITURRI, S.A., CIF núm. A41050113.
3. En data 7.09.2021 s’obren les proposicions presentades. Un cop els custodis (president i
secretària) apliquen les seves credencials en l’eina Sobre Digital, s’accedeix al sobre
presentat. En primer lloc s’examina la documentació administrativa presentada per ITURRI,
S.A., es considera correcta i, per tant, queda admesa a la licitació
A continuació, el president llegeix els criteris avaluables de forma automàtica i seguidament
s’obre l’oferta que queda resumida de la forma següent.
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El nombre de tallers propis o concertats que l’empresa ofereix en cada àmbit territorial son
els que consten en l’oferta de l’empresa, de data 4.08.2021.
En aquesta sessió, la Mesa de Contractació acorda enviar l’oferta a la unitat promotora del
contracte per a la seva valoració.
4. En data 16.09.2021, es reuneix novament la Mesa de Contractació i, d’acord amb
l’informe emès en data 14.09.2020 pel cap del Servei Tècnic de la DGPEIS, acorda elevar a
l’Òrgan de Contractació, proposta d’adjudicació a favor de ITURRI, S.A., atès que és l’única
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/

2/4

R/N: IT/CP00034 IT-2021-819

oferta rebuda i compleix amb els requisits establerts als plecs.
La valoració ha estat la següent:
Cost manteniment preventiu
Cost manteniment correctiu
Servei en reparacions especifiques durant els darrers tres anys del personal
adscrit a l’execució del contracte
Personal tècnic amb adscripció al contracte
Mitjans propis dels licitadors a disposició del contracte
Disposició de vehicles taller per a l’execució del contracte
Nombre de tallers propis o concertats que l’empresa ofereixi en cada àmbit
territorial
TOTAL PUNTUACIÓ

Puntuació
36
15
17
10
3
4
14
99

5. L'empresa proposada adjudicatària ha acreditat la capacitat, la solvència, la constitució de
la garantia definitiva, 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.
II. En virtut de la competència que m'atribueix la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener,
DOGC 5802, de 24.1.2011 i d'acord amb la proposta d'adjudicació efectuada per la Mesa de
Contractació.
RESOLC
1. Adjudicar el contracte abans indicat a l’empresa ITURRI, S.A., amb les característiques
següents:
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

69.490,00

14.592,90

84.082,90

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

69.490,00

14.592,90

84.082,90

Pressupost licitació

Import adjudicació
Termini d’execució

Fins el 31.12.2021

El detall de l’oferta consta a l’Antecedent tercer d’aquesta resolució i en la proposta de
l’empresa de data 4.08.2021.
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L’import és 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.
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.
Contra aquesta resolució es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial en
matèria de contractació en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
remissió d’aquesta notificació, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
d’acord amb l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, o alternativament, recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que
es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós
administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de rebre la notificació, tot això, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
4. 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
(Per delegació Resolució INT/81/2011 de 18 de gener, DOGC 5802, de 24.1.2011)

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/

4/4

