Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments

Memòria justificativa per a la contractació de servei d’inspecció i manteniment integral
de tots els equips de rescat i d’excarceració de la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments durant el segon semestre de l’any 2019

1. Objecte
L’objecte del contracte és el servei d’inspecció i manteniment integral de tots els equips de
rescat i d’excarceració que disposa la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments (DGPEIS) durant el segon semestre de l’any 2019.
2. Justificació de la necessitat
L’article 13 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció, extinció
d’incendis i salvaments de Catalunya determina les funcions del cos de Bombers de la
Generalitat, el qual intervé en tot tipus d'emergències, com ara incendis, salvaments i rescats
en habitatges, indústries, muntanya, rius, infraestructures ferroviàries, accidents de trànsit,
entre d’altres.
Unes eines fonamentals en el desenvolupament de les tasques dels bombers són els equips
d’excarceració, els quals són utilitzats en els accidents de trànsit i d’altres sinistres que
comporten actuar sobre estructures metàl·liques o plàstiques que poden impedir l’alliberament i
rescat de les persones implicades en el sinistre. És, per tant, essencial que aquestes eines
estiguin sempre en bones condicions de funcionament. Per això, cal que aquestes eines i
equips siguin revisats i es faci un manteniment periòdic per garantir el seu estat idoni de
funcionament. La DGPEIS no disposa d’equipament ni personal especialitzat per a atendre
aquest manteniment i per aquest motiu licita aquest contracte.
En aquest moment està pendent d’adjudicació el contracte IT-2019-20003, amb termini
d’execució fins el 30 de juny de 2019, sense opció de pròrroga, essent imprescindible que no hi
hagi cap període sense contracte en vigor.
L’antiguitat dels equips d’excarceració, així com la naturalesa dels treballs on s’utilitzen,
comporta un desgast important que sovint requereix una reparació per mantenir el seu nivell
d’eficàcia.
La incorporació periòdica de noves eines permet donar de baixa les més antigues i estabilitzar
la part correctiva d’aquest contracte. Quant a l’antiguitat de les eines, les més velles actualment
daten de l’any 1988. Aquests indicadors permeten valorar la capacitat operativa del parc
d’eines, ja que l’evolució al sector automobilístic dels darrers anys ha estat molt intensa, i els
materials amb els que es fan els vehicles han millorat molt. Aquesta evolució obliga a una
major renovació de les eines d’excarceració.
3. Procediment de licitació
Per la naturalesa del contracte objecte de licitació i l’import del mateix, es considera adient
tramitar la licitació mitjançant el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
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4. Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera
No existeix cap circumstància que faci recomanable fixar uns criteris de solvència superiors als
mínims fixats a la llei de la forma com estan concretats als plecs tipus de clàusules
administratives del Departament d’Interior.
Els licitadors podran acreditar la seva solvència a través dels criteris fixats en el plec tipus de
clàusules administratives.
Tanmateix, en aquest servei, és essencial una adequada especialització i formació per a la
seva correcta realització i evitar així posar en risc la seguretat física dels bombers que hi
operen en situacions d’emergència. És per aquest motiu, que a banda dels requisits de
solvència exigits, es demana d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, una adscripció mínima de
mitjans i personal al contracte personal adequadament qualificat per a aquesta tasca. Així,
s’exigeix la posada a disposició del mateix d’un vehicle equipat amb eines de mesura de
pressions d’equips hidràulics almenys dels fabricants Lukas i Weber, i també, d’altra banda,
disposar d’un tècnic que hagi rebut formació en revisió i reparació d’eines hidràuliques de
rescat d’almenys la marca Lukas o Weber, o bé acreditar la seva experiència mínima de 2 anys
en la realització d’aquests manteniments.
Aquesta exigència es considera proporcionada i que no impedeixen la concurrència a aquesta
licitació a empreses capacitades existents en el mercat.
5. Criteris de valoració
El 100% dels criteris són valorables mitjançant fórmules matemàtiques.
Es valora el preu-hora de manteniment correctiu (15%), atès que part del pressupost està
destinat a aquesta tipologia de manteniment i aquest cost és rellevant.
Així, es valora amb el 53% de la puntuació total el preu de les revisions de diferents peces, les
quals han estat escollides i ponderades en funció de l’històric de dades que disposa el Servei
Tècnic per a aquest servei, tenint en compte la seva importància, complexitat, i possibilitat de
substitució en cas de baixa.
De tots ells, els grups de pressió són els elements més importants (15% de la puntuació).
Sense grup de pressió, tota la resta d’eines no es poden utilitzar excepte amb una bomba
manual (amb cabals i pressions molt inferiors). A més, per motius de compatibilitat tècnica entre
eines, no tots poden ser intercanviats.
Després hi ha les cisalles i combinades (10% cadascuna respectivament), com a principals
elements per tallar estructures. Els puntals tenen el mateix pes que els separadors (7%
cadascun), pel fet de disposar-se de pocs puntals, i per tenir aquests una gran importància a
les operacions de rescat.
Els cilindres (3%), encara que són importants a les maniobres, poden ser substituïts fàcilment
uns per altres, i no tenen complexitat de revisió especial.
En darrer lloc , figuren les bombes manuals (1%), per ser la seva utilització no habitual.
Es puntua l’oferta econòmica pels recanvis de gavinetes (15%), peces que es desgasten durant
les actuacions. Es tenen en compte les de la marca Lukes, atès que els equips que
majoritàriament disposa la DGPEIS són d’aquesta marca.
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També es valora el preu dels recanvis de les mànegues hidràuliques (10%), atès que d’acord
amb les dades històriques, és una actuació que també té un pes rellevant, i s’estableix la
possibilitat de millores sobre el temps a facturar per canviar una mànega hidràulica (4%), ja
que aquest concepte té una importància destacable al manteniment correctiu.
Finalment, es valora fins a un 3% de la puntuació si les empreses licitadores declaren que faran
el assaig funcional i de càrrega que estimen necessari els dos fabricants majoritaris dels equips
d’excarceració de DGPEIS (Lukas i Weber), o bé cada 3 anys o bé quan hi hagi dubtes sobre
la fiabilitat i seguretat de l’eina. La distribució de punts es fa sobre les motobombes, per ser
l’element central dels conjunts d’excarceració. Amb aquest assaig es pot disposar de més
informació sobre la situació de les eines, i valorar si és raonable que continuïn en servei, o bé
donar-les de baixa. L’assaig està totalment definit en els procediments interns dels mencionats
fabricants. Per tant, no cal la seva descripció específica.
6. Condicions especials d’execució i condicions essencials del contracte
Per la naturalesa del contracte no es considera adient incorporar cap altra condició especial
d’execució a banda de la que està regulada a la clàusula del plec tipus de clàusules
administratives, relativa al compliment de la normativa sobre seguretat i salut laboral en totes
les fases del contracte.
D’altra banda, tal i com s’indicava anteriorment amb cita de l’article 76.2 de la LCSP, per la
naturalesa del contracte l’adscripció de mitjans tècnics i humans esdevé una condició essencial
del contracte, i el seu incompliment ha de comportar la penalitat equivalent a un 10 % del preu
del contracte o, a judici de l’òrgan de contractació la resolució del contracte.
7. Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte
L’any 2018 es va contractar aquest servei mitjançant dos expedients: un contracte menor (exp.
IT-2018-21, d’import 17.999,00 €, IVA no inclòs) i l’expedient IT.2017-1201, el contracte del
qual es va signar en data 20 de febrer de 2018, i que preveia un pressupost de 165.000 €, IVA
no inclòs.
Aquest nou contracte tindrà una vigència de només sis mesos, i es proposa la quantitat de
65.000 €, IVA no inclòs, atès que el pressupost del contracte IT-2019-20003, amb termini
d’execució d’1 de gener a 30 de juny de 2019 va ser de 100.000 €, IVA no inclòs.
Cal tenir en compte que una part del contracte està destinat a manteniment correctiu, no
quantificable a priori, i per aquest motiu es considera convenient fixar aquesta quantitat com a
pressupost base de licitació.
Es preveu la pròrroga per un període màxim d’un any (1 de gener a 31 de desembre de 2020) i
també la modificació del contracte per atendre a majors necessitats de les previstes en relació
al manteniment correctiu.
Per tot l’exposat es proposen els següents imports:
Concepte
Total pressupost sense IVA
IVA (21 %)

Valor
65.000,00 €
13.650,00 €
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Modificació (20% contracte inicial)
Pressupost base de la licitació

13.000,00 €
78.650,00 €

Total pressupost sense IVA (1 pròrroga)
IVA (21 %) (1 pròrroga)
Modificació (20% contracte inicial) (1 pròrroga)*
Pressupost base de la licitació (1 pròrroga)

130.000,00 €
27.300,00 €
13.000,00 €
157.300,00 €

Pressupost total sense IVA
Pressupost total IVA inclòs

195.000,00 €
235.950,00 €

Valor estimat del contracte

221.000,00 €

Aquest pressupost comprèn els costos directes i indirectes d’aquest contracte.
8. Justificació dels lots
Es proposa no dividir el contracte en lots donat que no seria possible calcular imports de
licitació realistes per lots geogràfics o per tipus d’eina, ja que es poden moure equips d’uns
parcs a altres, perquè els sistemes de pràctiques (amb el desgast d’eines que això implica) que
es fan als parcs no són homogenis a cada regió d’emergències, i perquè les avaries per
activitat operativa no són previsibles.
Per aquests motius no es planteja dividir l’objecte del contracte en lots, ja que des del punt de
vista tècnic la licitació separada posa en risc la correcta execució del servei final a l’usuari
operatiu
9. Altres aspectes de la licitació
S’estableix un règim de penalitzacions específic en diferents supòsits d’endarreriments en
diversos terminis establerts per a l’execució de diferents aspectes del contracte, així com també
per l’incompliment de la condició especial d’execució recollida a l‘apartat 6.
Tots els supòsits previstos de penalització per incompliment contractual estan motivats pel fet
que els retards, la manca d’informació o la defectuosa execució del contracte poden produir,
directa o indirectament, un greu perjudici en el servei prestat pels bombers, sense oblidar que
és un contracte que afecta a la seva seguretat.
El Sub-director general Tècnic

CPISR-1 C Antonio
Ramos Medina
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