Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Secretaria General
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Núm. de l’expedient: IT-2019-20225
A. Objecte del contracte: Subministrament de 90 llances forestals de cabal variable
de 25 mm. de diàmetre per al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb el plec de prescripcions tècniques.
A1. Lots: No es planteja dividir l’objecte del contracte en lots, ja que des del punt de
vista tècnic no és convenient atès que es tracta de la mateixa tipologia de producte
A2. Codi CPV: 35311400-1 llances
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu: ☒ A tant alçat ☐ Preus unitaris
B2. Valor estimat del contracte, d’acord amb el detall següent:
Pressupost de la licitació (sense IVA):
Import de les modificacions previstes en el plec
Valor estimat del contracte:

19.800,00 €
3.960,00 €
23.760,00 €

B3. Pressupost base de la licitació, d’acord amb el detall següent:
Pressupost base:
19.800,00 €
Import de l’IVA:
4.158,00 €
Total pressupost base de licitació:
23.958,00 €
B4. Revisió de preus ☐ Sí

☒ No

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: IT03D/221008900/2230/0000
C2. Expedient d’abast plurianual: ☐ Sí ☒ No
D. Termini, condicions i lloc de lliurament:
D1. Termini de lliurament: 30 dies a comptar de la data de la signatura del
contracte.
D2. Condicions i lloc de lliurament: Centre Logístic de Martorell. Si el Servei Tècnic
de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS)
decideix que les haurà d’emmagatzemar el proveïdor, aquest haurà de comunicar al
Servei Tècnic de la DGPEIS que ja el té en disposició de ser utilitzades. Les dates
seran decidides pel responsable del contracte. Tot allò que no s’hagi lliurat a data
15 d’octubre de 2019 es retirarà, o bé amb mitjans propis de la Generalitat o
l’empresa ho haurà de lliurar al Centre Logístic de Martorell o al lloc que indiqui el
Responsable del Contracte en funció de l’oferta logística del contractista.
D3. Prorrogable

☐ Sí

☒ No

E. Variants: ☐ Sí ☒ No
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació: ☒ Ordinària ☐ Urgent
☐ Anticipada
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F2. Procediment d’adjudicació: obert simplificat abreujat de l’article 159.6 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
F3. Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital ☒ Sí ☐ No
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. Criteris d’adjudicació.

G.1. Oferta econòmica (90 punts)
Es donaran 90 punts a l’oferta més avantatjosa i la resta d’ofertes es puntuaran de
forma inversament proporcional a l’import de l’oferta més avantatjosa econòmicament.
90 x preu de l’oferta més avantatjosa
Puntuació de cada oferta = -----------------------------------------------------Preu de l’oferta que es puntua
G.2. Disponibilitat d’almenys un punt addicional de selecció de cabal, igual o
superior a 175 litres per minut (10 punts)
- 1 punt de selecció de cabal addicional.............................5 punts
- 2 o més punts de selecció de cabal addicionals..............10 punts
H. Millores ☒ Sí
☐ No Descripció: Les descrites a l’apartat G del Quadre de
Característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars
I. Criteris per a la determinació d’ofertes anormalment baixes: : 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
J. Documentació a presentar per les empreses licitadores:
 D’acord amb l’annex 1 del PCAP, declaració responsable a on es declara
entre d’altres, que el sistema de fabricació de les llances compleix la ISO
9001. Addicionalment, i de forma potestativa, es pot presentar també el
formulari normalitzat de Document europeu únic de contractació.
 Oferta econòmica i altres criteris valorables automàticament, d’acord amb
el model de l’annex 2 del PCAP.
 Informació del producte, incloent la fitxa de seguretat
Sobre  Instruccions d’ús i emmagatzemament
 Descripció del servei tècnic.
únic
Mostres: durant la valoració de les ofertes, els tècnics de la DGPEIS,
podran demanar a les empreses licitadores, dues mostres per fer les
comprovacions escaients per assegurar-se del seu compliments en
relació al plec de prescripcions tècniques.
Vegeu annexos 1 i 2 del PCAP
K. Termini de garantia: 2 any a comptar des de la data de lliurament de les llances.
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L. Condicions especials d’execució: d’acord amb l’apartat f) de la clàusula vint-icinquena del Plec de clàusules administratives.
M. Obligacions contractuals essencials: no s’estableixen
N. Modificacions del contracte: increment fins a un 20% de l’import inicial del
contracte en cas de necessitats sobrevingudes a les estimades en aquesta licitació.
O. S’admet subcontractació ☒ Si ☐ No
P. Penalitats: d’acord amb l’article 193.3 de la Llei de Contractes del sector públic
(LCSP).
Q. Tramitació i pagament de les factures: Les dades rellevants als efectes de
tramitació de la facturació són:
Q1. A banda dels codis que identifiquen les unitats que han de tramitar la factura
(codis DIR3) establerts a la clàusula vint-i-tresena del PCA, els codis específics que
identifiquen el contracte són:
Centre gestor destinatari
Codi d’expedient

IT03 DGPEIS
IT-2019-20225

Q2. La presentació de la factura es farà d’acord amb el règim següent:
X
Termini únic per lot/sublot i centre gestor, quan s'hagi executat la totalitat de
l'objecte del contracte.
Q3. La documentació a presentar junt amb la factura és:
X Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades
Q4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: la persona que ostenta el càrrec
de sub-director general d'Administració i Recursos Humans
R. Responsable del contracte: la persona que ocupa el càrrec del cap del Servei
Tècnic de la DGPEIS.
S. Òrgan a qui es poden adreçar consultes relacionades amb la licitació: Servei
de Contractació i Patrimoni a l’adreça electrònica, contractacio.interior@gencat.cat
T. Constitució de la Mesa de Contractació: ☐ Sí ☒ No
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 al perfil.
Barcelona, a data de signatura digital
Cap del Servei de Contractació i Patrimoni
Francesc Xavier Font Roa
- DNI 46132014V (SIG)
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