R/N: IT/CP00037 IT-2022-672

Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

IT-2022-672

Unitat
promotora

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Procediment

Obert simplificat abreujat

Objecte

Subministrament de 100 vàlvules pulmoautomàtiques per a Cos de
Bombers de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvaments (DGPEIS)

Modalitat

Tipus

Contracte Públic

Subministraments

Antecedents
1. Per resolució de data 12 d’abril de 2022 s'aprova l’expedient de contractació del contracte
de referència i s'acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. Han presentat oferta dins el termini establert les empreses següents:
Denominació social

NIF

DRAGER SAFETY HISPANIA,S.A.

A83140012

INV PROTECCION S.L.

B85582013

S’obren els sobres únics corresponents i es comprova que la documentació presentada és
correcta. A continuació es lliura la documentació a la unitat promotora per tal que facin la
valoració.
3. En data 13.05.2022 i 16.05.2022, el cap de secció de parc mòbil de la DGPEIS i el cap del
Servei Tècnic de la DGPEIS respectivament emeten la valoració de les ofertes dels preus
unitaris de les vàlvules i de la reducció del termini de lliurament que es mostren resumides a
la taula següent:
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4. L'empresa INV. PROTECCION, SL d'acord amb els criteris establerts és l’empresa que
ha presentat la millor proposició i, a més, la seva oferta compleix amb els requisits del Plec
de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques.
5. L'empresa INV. PROTECCION, SL ha acreditat el compliment de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social, així com estar al corrent de les obligacions tributàries
respecte a l'Impost d'Activitats Econòmiques i ha aportat els certificats d’acord amb el punt
J.1. del Quadre de característiques del contracte.

Fonaments de dret
I. Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 150, 151 i 159 de la
Llei 9/2017, 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. D’acord amb la Resolució INT/3782/2021, de 15 de desembre per la qual es deleguen
determinades facultats del secretari general del Departament d’Interior en matèria de gestió
de personal, de formació, de gestió econòmica i contractació administrativa (DOGC núm.
8572, de 28.12.2021) i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la Unitat
Promotora del contracte

RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans indicat, atès a que s’han complert els tràmits procedimentals
necessaris per a l’adjudicació del contracte pel sistema de procediment obert simplificat
abreujat en aplicació de l’article 159 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic, amb les característiques següents:

Empresa adjudicatària
INV. PROTECCION, SL
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

31.920,00

6.703,20

38.623,20

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

23.569,00

4.949,49

28.518,49

Pressupost licitació

Import adjudicació
Termini de lliurament

30 dies, a comptar des de la data de signatura del contracte.
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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 al licitador, 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 d’acord amb el que disposa
l’article 151.1 de la LCSP.
5. Requerir a l’adjudicatari per tal que signi l’acceptació d’aquesta resolució als efectes de
que quedi formalitzat el contracte d’acord amb l’article 159.6.g) de la LCSP.
6. 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 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions publiques. 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.

El director de Serveis
(Per delegació Resolució INT/3782/2021 de 15 de desembre, DOGC 8572, de 28.12.2021)

Carles Macián Villanueva

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/

3/3

