IT/G2024 IT-2019-20145

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Resolució d'adjudicació del contracte
Contracte : Contracte Públic
Unitat promotora : Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
Tipus : Serveis
Procediment : Obert
Expedient : IT-2019-20145
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol : Servei de manteniment integral dels equips d’excarceració de tots els equips de
rescat i excarceració de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments, per al segon semestre del 2019

Antecedents
1. Per resolució de data 27.05.2019 s'aprova l’expedient de contractació del
contracte de referència i s'acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. El dia 28.06.2019 es celebra la reunió de la Mesa de Contractació per fer l’obertura
dels sobres "A" i qualificar la documentació de caràcter general aportada pels licitadors
a fi d’acreditar la capacitat i solvència exigida com a requisit d’aptitud per contractar
amb el sector públic. La única empresa que s’ha presentat és la següent:
NIF
B60740123

EMPRESA
Prevención SMC, SL

Un cop es comprova que s'ha presentat correctament la documentació
administrativa, previ requeriment d'esmena a Prevención SMC, SL que esmena en
termini, l’empresa queda admesa a la licitació.
2. El dia 03.07.2019 té lloc l’acte d’obertura d’ofertes econòmiques i altra
documentació tècnica. L’oferta econòmica queda resumida de la forma següent:
1

Oferta econòmica de revisions

Oferta preu
unitari sense
IVA
69,00 €
69,00 €
69,00 €
69,00 €
79,00 €
69,00 €
69,00 €

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Grup de pressió (motobomba, electrobomba)
Cisalla hidràulica
Combinada
Separador
Puntal
Cilindre
Bomba manual

2
3
3.1
3.2
3.3

Preu/hora manteniment correctiu
Oferta econòmica per recanvis de ganivetes
Ganivetes d’eina combinada Lukas LKS35

523,00 €

Ganivetes de cisalla Lukas S511
Ganivetes de cisalla Lukas S120

523,00 €
448,00 €
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5
6

Oferta econòmica per recanvis de mànegues hidràuliques
De 5 metres
243,00 €
De 10 metres
403,00 €
De 15 metres
555,00 €
De 20 metres
712,00 €
Oferta temps màxim necessari per a canviar una mànega
hidràulica
60 minuts
Operacions addicionals de manteniment.
Adopció de compromís de fer l'assaig funcional i de càrrega, d'acord amb el
procediment intern del fabricant, per a motobombes amb una antiguitat superior a: 5
anys

3. En data 25.07.2019 es torna a reunir la Mesa de Contractació. En aquest acta,
el seu president comunica als membres de la Mesa la valoració de l’oferta
econòmica, emesa en data 24.07.2019 pel cap del Servei Tècnic de la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
4. D’acord amb aquest informe, la Mesa de Contractació acorda elevar a l’òrgan
de contractació proposta d’adjudicació d’aquesta contractació a l’empresa
PREVENCIÓN, SMC, SL, ja que és l’única empresa presentada i, una vegada
revisada la documentació presentada, no s’observa cap incompliment de
l’establert als plecs que regulen el contracte, per un import total de 78.650,00 €,
dels quals 65.000,00 € corresponen al preu del contracte i 13.650,00 € a l’IVA,
d’acord amb els imports unitaris, sense IVA, i les millores següents:
1

Oferta econòmica de revisions

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Grup de pressió (motobomba, electrobomba)
Cisalla hidràulica
Combinada
Separador
Puntal
Cilindre
Bomba manual

2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Preu/hora manteniment correctiu
Oferta econòmica per recanvis de ganivetes
Ganivetes d’eina combinada Lukas LKS35

5
6

Oferta preu
unitari sense
IVA
69,00 €
69,00 €
69,00 €
69,00 €
79,00 €
69,00 €
69,00 €
40,00 €
523,00 €
523,00 €
448,00 €

Ganivetes de cisalla Lukas S511
Ganivetes de cisalla Lukas S120
Oferta econòmica per recanvis de mànegues hidràuliques
De 5 metres
De 10 metres
De 15 metres
De 20 metres
Oferta temps màxim necessari per a canviar una mànega
hidràulica
Operacions addicionals de manteniment.
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Adopció de compromís de fer l'assaig funcional i de càrrega, d'acord amb el
procediment intern del fabricant, per a motobombes amb una antiguitat superior a: 5
anys

La presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.

DEPARTAMENT D'INTERIOR

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 (LCSP).
II. En virtut de la competència que m'atribueix la Resolució IT/81/2011, de 18 de
gener, DOGC 5802, de 24.1.2011, de delegació de competències del conseller
d'Interior en el secretari general del Departament d'Interior i d'acord amb la
proposta d'adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació.
RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:
Empresa adjudicatària:
Pressupost licitació:

PREVENCIÓN SMC, S.L.
Import base €
65.000,00

Import adjudicació :
Termini d’execució :

6 mesos

Anualitats
2019

65.000,00

Import base €
65.000,00

IVA €
13.650,00

IVA €
13.650,00

%IVA
21,00

Import total €
78.650,00

13.650,00

21,00

78.650,00

U.orgànica
IT03

Posició pressupostària
D/214000100/2230/0000

Els preus unitaris són els que es detallen a l’apartat 4 de la part expositiva.

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 i el termini per a la formalització en el perfil
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ractant d’acord amb el que disposa l’article 151 de la LCSP.
5. 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.

El secretari general
(Per delegació Resolució INT/81/2011 de 18 de gener, DOGC 5802, de 24.1.2011)

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci
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