QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Núm. de l’expedient: IT-2019-20133
A. Objecte del contracte: Subministrament de 92 vehicles autobombes rurals pesades
(BRP) per als bombers de la Generalitat, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques
(PPT), dividit en 2 lots
A1. Lots: 2
Lot

1
2

CPV

Títol lot

46 vehicles BRP
46 vehicles BRP

34144212-7 Vehicles autobomba
34144212-7 Vehicles autobomba

Les empreses podran licitar per un, diversos o tots els lots.
Oferta integradora: Cada licitador podrà presentar ofertes individuals als lots que
consideri oportú i, potestativament, una oferta única que agrupi els 2 lots de la licitació
(oferta integradora). L’oferta integradora ha de complir les condicions que s’indiquen a
continuació per tal que sigui admesa:


L’oferta integradora ha de complir els requisits establerts als plecs per a
cadascun dels lots.
El pressupost de licitació de l’oferta integradora és la suma dels pressupostos de
licitació de tots els lots.
L’oferta integradora només es valorarà si el licitador ha presentat a banda ofertes
individuals vàlides per a cadascun dels 2 lots.
o En cas que el licitador hagi presentat oferta individual només per un dels
lots, només es valorarà aquesta oferta individual i es descartarà la
integradora.
o En cas de no presentar oferta individual per cap dels dos lots, no es
valorarà la integradora i s’exclourà el licitador.
L’import de l’oferta integradora ha de ser la suma del valor d’oferta econòmica
L’oferta integradora únicament podrà ser diferent en els imports de l’oferta
econòmica.
L’oferta integradora s’ha de fer d’acord al model que consta a l’annex 3 del plec
de prescripcions administratives, seguint les següents instruccions:
o L’import de l’oferta integradora ha de ser la suma del valor d’oferta
econòmica de cadascun dels lots que s’inclouen.
o L’import de l’oferta integradora s’ha de desglossar per lots. D’una banda,
el seu valor ha de millorar al que resulti de sumar el que apareix a les
ofertes individuals. D’una altra banda, els valors que pren cadascun dels
lots desglossats a l’oferta integradora han de ser iguals o inferiors al
pressupost de licitació del respectiu lot.
o Pel que fa als criteris, el licitador queda vinculat als compromisos que hagi
subscrit en les ofertes individuals de cadascun dels lots.








B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
A tant alçat
Preus unitaris
B2. Valor estimat del contracte: 33.469.600,00 €, d’acord amb el detall següent:
Lot

1
2

Valor estimat del lot

16.734.800,00 €
16.734.800,00 €
1
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B3. Pressupost base de la licitació, d’acord amb el detall següent:
33.469.600,00 €
7.028.616,00 €
40.498.216,00 €

Pressupost base
Import de l’IVA
Total pressupost base de licitació
Pressupost base per lots:
LOT

Denominació Lot

1

46 vehicles BRP

2

46 vehicles BRP

B4. Revisió de preus

Sí

Pressupost

Pressupost base
licitació

IVA 21%

16.734.800,00 €

3.514.308,00 €

20.249.108,00 €

16.734.800,00 €

3.514.308,00 €

20.249.108,00 €

No

C. Existència de crèdit

C1. Partida pressupostària: IT03D/630000100/2230/0000
C2. Expedient d’abast plurianual: Sí
No
LOT
1
2
Total

2020
6.823.069,00 €
6.823.069,00 €
13.646.138,00 €

2021
6.823.069,00 €
6.823.069,00 €
13.646.138,00 €

2022
6.602.970,00 €
6.602.970,00 €
13.205.940,00 €

Total
20.249.108,00 €
20.249.108,00 €
40.498.216,00 €

D. Termini, condicions i lloc de lliurament:
D1. Termini de lliurament: El prototipus ha d’estar acabat al final del mes 9 des de la
signatura del contracte. La resta de lliuraments, d’acord amb el punt 4.5 del PPT.
D2. Condicions i lloc de lliurament: Parc de Bombers de Bellaterra, d’acord amb la
planificació detallada al punt 4.6 del PPT
D3. Prorrogable
Sí
No
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 de regulació harmonitzada.
F3. Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital:
Sí
No
G. Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica
G1. Solvència econòmica i financera: volum anual de negocis dels tres darrers
conclosos.
Requisit mínim: l’any de més volum ha de ser igual o superior a 1,5 vegades l’anualitat
mitjana del contracte.
Forma d’acreditació.- Comptes anuals aprovats i dipositats al registre mercantil, si
l’empresari està inscrit en aquell registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre
oficial en el qual ha d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el registre
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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 tres anys, de
naturalesa igual o similar als que constitueixen l’objecte del contracte.
Requisit mínim: l’import anual acumulat l’any de més volum d’execució ha de ser igual o
superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.
Forma d’acreditació: certificat que indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat,
del contracte, expedit per l’òrgan o entitat competent o, si no hi ha certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari acompanyada dels documents en poder d'aquest que
acreditin la realització del contracte.
G3. Adscripció de mitjans materials o personals a l’execució del contracte:

Sí

No

H. Criteris d’adjudicació D’acord amb l’annex 4 del Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP)
I. Millores Les que s’identifiquen i valoren com a tal a l’annex 4 del PCAP
J. Criteris per a la determinació d’ofertes anormalment baixes: D’acord amb l’article
149 de la LCSP i 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
 Formulari normalitzat del Document europeu únic de contractació*. Es
pot utilitzar una d’aquestes dues versions del document.
Model DEUC de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Sobre A

Model de la Comissió Europea
*A la Part IV, Criteris de selecció, només cal respondre la primera
pregunta, la resta de la Part no cal completar-la.

Sobre B

 Declaració responsable de l’annex 1
Vegeu annex 1 del PCAP
 Memòria explicativa de la proposició presentada, on: totes les pàgines
estiguin numerades, indicant a més el total de pàgines del document i
totes les pàgines portin una capçalera o peu de pàgina per poder
relacionar cada pàgina amb un document que sigui part de l’oferta
(queden exceptuades les fotografies, els plànols o documents no creats
pel transformador del vehicle, però adjuntats a la documentació).
 Fitxa tècnica del vehicle base, o dels vehicles base, amb indicació exacta
de la marca, tipus, versió i accessoris oferts.
 Fitxa tècnica del vehicle carrossat, o dels vehicles carrossats, amb
indicació de dimensions, angles de bolcada, capacitat ascensional,
dimensions geomètriques, temps en recórrer 100 m, temps en agafar 65
km/h (segons norma EN-1846), cercle de gir i massa total autoritzada en
càrrega.
 Certificat del fabricant de l'autobastidor amb valors d'emisions per als
cicles ESC, ETC i ELR [(CO, HC, Nox, Partícules, NMHC) (g/kWh), Fums
(m-1)...], amb l’indicació de la directiva europea que compleix i la
3
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contrasenya d’homologació.
 Pla de treball per la construcció i muntatge dels vehicles, d’acord a la
planificació indicada al punt 4) 5 del plec tècnic
 Certificació del fabricant de l’autobastidor1 (no delegació o distribuïdor),
en la qual hi consti que per cada tipus de vehicle, i previ estudi de les
especificacions tècniques que són d’obligat acompliment, el xassís
subministrat està homologat a Espanya i és idoni per a la construcció
d’aquest tipus de vehicle.
 Certificacions del constructor de la carrosseria i instal·lacions tècniques
en les quals hi consti que disposa del compromís explícit i documental
per part del fabricant de l’autobastidor de què el termini de lliurament del
xassís es compatible amb les disponibilitats del propi transformador del
vehicle, a fi i efecte de garantir el lliurament de les unitats, objecte del
contracte, en el termini previst.
 Esquema del sistema de telecomunicacions, amb indicació de la ubicació
de tots els seus elements.
 Justificació tècnica de les modificacions segons el punt 4) 2. del plec
tècnic
 Dotació de material (marques i models). S’ha d’especificar detalladament.
 Proposta de distribució de materials de la dotació, segons pla de càrrega,
i descripció de la suporteria. La distribució estarà d’acord íntegrament
amb la distribució de dotació que es presenti a l’apèndix. .
 Estudi de consums elèctrics amb justificació de la capacitat del generador
i les bateries.
 Descripció dels elements de les instal·lacions de senyalització de prioritat
i seguretat.
 Característiques del filtre d’aire al conducte d’aspiració.
 Descripció de calaix d’higiene personal
 Projecte d’execució del sistema de protecció del cablejat i instal·lacions
neumàtiques i hidràuliques, en cas que no sigui original del xassís, i
document de conformitat del fabricant del xassís al respecte.
 Descripció d’instal·lació hidràulica, incloent la bomba.
 Aportació del document descrit al punt 3.1 dels criteris d’adjudicació, amb
inclusió de la totalitat de la informació requerida.
 Inclusió o no de caixa multiplicadora a cadena cinemàtica.
 Descripció dels components crítics de la bomba
 Descripció dels sistemes de seguretat addicionals als mínims requerits
 Utilització o no de soldadures al fals bastidor
 Confirmació de que es disposa de certificat de sostenibilitat
mediambiental per als sistemes de subjecció.
 Estudi cinemàtic del sistema de transmissió amb definició concreta de
tots els components principals (relació de canvis, par transmès, potència
absorbides i de sortida, etc.).
 Descripció quantitativa de les dimensions dels armaris.
 Ubicació en la qual es dipositarà la mostra de xassís, d’acord amb l’annex
2 del PCAP

Sobre C

Vegeu annexos 2 i 4 del PCAP
 Oferta d’acord amb el model de l’annex 3 del PCAP

Aquest certificat es pot substituir per una declaració escrita del fabricant de l’autobastidor assenyalant que està d’acord amb el que
està ofertant el transformador del vehicle.
1
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Vegeu annexos 3 i 4 del PCAP

Important:
La presentació de documentació en un sobre que no correspongui pot ser causa
d’exclusió.
La manca de presentació de mostres suposa l’exclusió del licitador
L. Garanties
L1. Garantia provisional:
Sí
No Import:
L2. Garantia definitiva:
Sí
No Import: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs
L3. Termini de garantia: 2 anys a comptar des de la recepció dels vehicles
M. Condicions especials d’execució: d’acord amb l’apartat f) de la clàusula vint-ivuitena del Plec de clàusules administratives.
N. Obligacions contractuals essencials: no s’estableixen
O. Modificacions del contracte: no s’estableixen
P. S’admet subcontractació

Sí

No

Q. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o
empreses adjudicatàries: no s’estableixen.
R. Penalitats: d’acord amb l’article 193.3 de la Llei de Contractes del sector públic
(LCSP) pel que fa a l’incompliment dels terminis parcials i total.
Així mateix, es podrà aplicar una penalitat diària de 0,60 euros per cada 1.000 euros del
preu del contracte, IVA exclòs, si en dos mesos des de la data de l’acta de revisió del
prototipus no s’han solucionat els problemes detectats. Si transcorren 5 mesos, aquest
fet podrà ser motiu de resolució del contracte.
L’incompliment d’un dels terminis successius pot comportar l’incompliment del termini
total d’aquella part que s’hagi de subministrar, als efectes de l’article 193.3 de la LCSP.
S. Tramitació i pagament de les factures: Les dades rellevants als efectes de
tramitació de la facturació són les següents:
S1. A banda dels codis que identifiquen les unitats que han de tramitar la factura (codis
DIR3) establerts a la clàusula vint-i-sisena del PCA, els codis específics que identifiquen
el contracte són:
Centre gestor destinatari
Codi d’expedient

IT03 Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments
Lot 1.- IT-2019-20133-1
Lot 2.- IT-2019-20133-2

S2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent:
X

A la recepció de cadascuna de les entregues parcials de vehicles.

S3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:
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X

Acta favorable de recepció

S4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: la persona que ostenta el càrrec del
Sub-director general d'Administració i Recursos Humans, de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (DGPEIS)
T. Responsable del contracte: la persona que ocupa el lloc del Sub-director general
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 a rebre comunicacions automàtiques mitjançant correu
electrònic de totes les publicacions que es facin sobre aquest expedient en el perfil del
contractant s'hi han de subscriure accedint a l’enllaç “Voleu que us informem de les
novetats?”, que trobaran a la pàgina corresponent a l’anunci de licitació que es publiqui
en el perfil.

Barcelona, 11 de març de 2019
La sub-directora general de Gestió Econòmica
I Contractació
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