IT/G2033 IT-2019-20037

Resolució d'adjudicació del contracte
Contracte : Contracte Públic

Unitat promotora : Direcció General de
Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvaments

Tipus : Subministraments
Procediment : Obert
Expedient : IT-2019-20037
Títol : Arrendament de 8 vehicles per a Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF)

Antecedents
1. Per resolució de data 14.05.2019 s'aprova l’expedient de contractació del
contracte de referència i s'acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. El/s dia/es 17.06.2019, 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. L’única empresa que s’ha presentat
és la següent:
NIF

Empresa licitadora

W0017646A

FRAIKIN ASSETS, SAS, SUCURSAL EN ESPAÑA

Un cop es comprova que s'ha presentat correctament la documentació
administrativa, previ requeriment que esmena en termini, l’empresa queda
admesa a la licitació.
3.En data 20.06.2019 es fa l'acte d’obertura del sobre “B” que conté la
documentació relativa als criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn de
judicis de valors. Es comprova que es presenta la documentació d’acord amb el
previst en el Plec de clàusules administratives particulars i es lliura als tècnics de
la unitat promotora del contracte, per tal que emetin informe de valoració.
4.En data 10.07.2019, es realitza l’acte públic en què es comunica la puntuació
obtinguda per l’empresa respecte dels criteris la quantificació dels quals depèn
d’un judici de valor, d'acord amb l'informe de data 03.07.2019, emès pel cap del
Servei Tècnic i pel cap de la Secció del Parc Mòvil de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, que és de 5 punts, per a les millores
en seguretat del xassís incorporades a l’oferta.
Tot seguit s'obren els sobres “C”, tot donant-se a conèixer les ofertes relatives als
criteris d’adjudicació no dependents d’un judici de valor (entre altres el preu), que
són les següents:
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1

Concepte

Oferta sense IVA
962,00 €

Oferta quota mensual durant el termini d'execució del contracte
2

3

4

Kilòmetres anuals consumits
Càrrec per excès de quilòmetres recorreguts

Càrrec/km sense IVA
0,06 €

Kilòmetres anuals consumits
Rescabalment quilòmetres no recorreguts

Preu/km sense IVA
0,01 €

Millores medi ambientals. Els valors consignats s'han d'acreditar.
Valor emissions màximes cicle mixt CO2 en g/km, segons declaració del
fabricant
Consum de carburant l/100km

>=200
<=200
>=9
>=8
>=7

SI/NO
NO
SI
NO
NO
SI

5
4

SI/NO
NO
NO

5 Millores en les condicions de seguretat
Número d'estrelles Euro NCAP
6 Millores a la potència del motor

SI/NO
NO

>= 160
<160 i >=130

Potència del motor dels vehicles

SI-150 CV
Diàmetre

7

Diàmetre de gir entre voravies (metres)

8

Sistema automàtic de monitorització de pressió de les rodes.

13,40 metres
SI/NO
NO

5.El 29.07.2019, es reuneix novament la Mesa de Contractació i acorda elevar a
l’òrgan de contractació proposta d’adjudicació a favor de l’empresa FRAIKIN
ASSETS, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAÑA ja que és la única empresa que ha
presentat proposició, i, compleix amb els criteris establerts en el plec de clàusules
administratives segons s’indica seguidament:
Concepte

Oferta sense IVA

Oferta quota mensual durant el termini d'execució del contracte

PUNTUACIÓ
70

962,00 €

Càrrec/km sense PUNTUACIÓ
IVA
5
0,06 €

Kilòmetres anuals consumits
Càrrec per excès de quilòmetres recorreguts

Preu/km sense
IVA

Kilòmetres anuals consumits

PUNTUACIÓ
5

0,01 €

Rescabalment quilòmetres no recorreguts
Millores medi ambientals. Els valors consignats s'han d'acreditar.
Valor emissions màximes cicle mixt CO2 en g/km, segons
>=200
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declaració del fabricant
Consum de carburant l/100km

<=200
>=9
>=8
>=7

SI
NO
NO
SI

PUNTUACIÓ

5
4

SI/NO
NO
NO
SI/NO
NO

PUNTUACIÓ
0,5

Millores en les condicions de seguretat
Número d'estrelles Euro NCAP
Millores a la potència del motor
>= 160
<160 i >=130

Potència del motor dels vehicles

3

SI-150 CV

13,40 metres

PUNTUACIÓ
1

SI/NO
NO

PUNTUACIÓ
0

Diàmetre
Diàmetre de gir entre voravies (metres)

Sistema automàtic de monitorització de pressió de les rodes.

Puntuació total:
SOBRE B
SOBRE C
TOTAL

0

5
85,5
90,5

6. 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), i
d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació
II. En virtut de la competència que m'atribueix el Decret 96/2001, de 20 de març,
sobre organització i competències per a la contractació dels subministraments i
dels seus serveis complementaris, relacionats o derivats dins l'Administració de la
Generalitat i altres organismes públics 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:

FRAIKIN ASSETS, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAÑA
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Pressupost licitació:
Import adjudicació :
Termini d’execució :

Import base €
476.033,05

IVA €
99.966,95

%IVA
0,00

Import total €
576.000,00

461.760,00

96.969,60

0,00

558.729,60

60 mesos

Detall per anualitats:
Anualitats

Import base €

IVA € U.orgànica

Posició pressupostària

Element PEP

2019

23.088,00

4.848,48

IT03

D/201000100/2230/0000

18-00072/001

2020

92.352,00

19.393,92

IT03

D/201000100/2230/0000

18-00072/001

2021

92.352,00

19.393,92

IT03

D/201000100/2230/0000

18-00072/001

2022

92.352,00

19.393,92

IT03

D/201000100/2230/0000

18-00072/001

2023

92.352,00

19.393,92

IT03

D/201000100/2230/0000

18-00072/001

2024

69.264,00

14.545,44

IT03

D/201000100/2230/0000

18-00072/001

Els preus unitaris i les millores 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
de contractant 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, tot això, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
El secretari general

Brauli Duart i Llinares
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci
AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes
administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic".
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