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

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT DELS
EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA DEL COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT
DURANT L’ANY 2021

1. Objecte
Servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips de respiració autònoma de
propietat de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments (d’ara en
endavant, DGPEIS) durant el 2021, dividit en 3 lots. El lots són els següents:
-

Lot 1: manteniment dels equips de la marca Dräger, composats per: espatllera, vàlvula
pulmoautomàtica, bodyguard i elements complementaris de connexió, per les regions
d’emergència Nord, Sud, Centre, Girona i Lleida.

-

Lot 2: manteniment dels equips de la marca Dräger, composats per: espatllera, vàlvula
pulmoautomàtica, bodyguard i elements complementaris de connexió, per les regions
d’emergència de Tarragona i Terres de l’Ebre.

-

Lot 3: manteniment dels equips de la marca MSA, composats per: espatllera i ICU

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.
Degut a les condicions de les intervencions operatives, cal l’equipament necessari per a la
protecció contra riscos potencials. La forma més comú de protecció és la respiratòria, degut a
què les condicions de l’aire poden no ser adequades. Les causes més comuns són els
processos de combustió i els processos d’extinció de foc. També hi ha riscos associats amb
operacions de rescat a espais confinats o amb poca ventilació, i pous o llocs d’acumulació de
gasos més pesats que l’aire.
Així, en aquelles intervencions en què l’ambient és irrespirable pels fums, gasos tòxics o altres
circumstàncies, és totalment necessari que els bombers vagin proveïts dels denominats equips
de respiració autònoma, els quals garanteixen la seguretat de disposar, durant un cert temps,
d’aire respirable. Són equips que incorporen connexions on circula aire respirable. Aquests
equips han de tenir un manteniment periòdic en les condicions adequades i marcades pel
fabricant.
A data de redacció d’aquest document, està en execució la pròrroga del contracte amb número
d’expedient IT-2019-20142. Aquest contracte es divideix en dos lots, en funció de si els equips
de respiració autònoma a mantenir són de la marca Drager o MSA. El primer, per a l’any 2020
té un pressupost de 186.000 € IVA no inclòs, i el segon de 20.000 €, també IVA no inclòs.
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El manteniment d’equips és un treball distribuït durant tot l’any i cal disposar d’aquest servei
durant tot l’any per evitar que alguns parcs de bombers es quedin sense equips de protecció
respiratòria, i per tant, hagin de renunciar a fer cap tasca on siguin necessaris aquests equips.
A més, el plec de prescripcions tècniques obliga a tenir etiquetes per marcar les revisions dels
equips. Aquestes etiquetes poden precisar d’unes setmanes per estar preparades, ja que el
color i contingut canvia cada any.
En resum, aquest contracte de serveis és fonamental per disposar en bon estat operatiu
aquesta eina de treball dels bombers, i alhora garantir la seva seguretat durant el seu ús. La
DGPEIS no disposa d’equipament ni personal especialitzat per a atendre aquest manteniment, i
per aquest motiu licita aquest contracte.
Actualment el contracte està obert a qualsevol empresa que disposi de les instruccions
actualitzades dels dos fabricants, tal i com marca la legislació vigent, i que a més sàpiguen com
aplicar-les. Essent conscients de la gran competència que s’ha creat al sector, i sabent també
de la possibilitat que hi hagi empreses no especialitzades que vulguin optar a aquest contracte,
recau en el Servei Tècnic de la DGPEIS garantir que l’empresa adjudicatària està plenament
capacitada per executar el contracte satisfactòriament.
El nombre d’equips de respiració autònoma que formen part de cada lot es detallen al plec de
prescripcions tècniques). Cal tenir present que la periodicitat en la que s’ha de realitzar el
manteniment preventiu és, a data de redacció d’aquest document, i d’acord amb el que es
declara als manuals de documentació tècnica dels equips del fabricant, anual.

3. Procediment de licitació
Per la naturalesa del contracte, es considera adient tramitar la licitació mitjançant el
procediment obert i harmonitzat.
4. Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera
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 experiència 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 solvència
exigits al plec de clàusules administratives particulars, s’exigeix, 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, per tal de garantir que el contracte sigui executat per persones
amb capacitació tècnica acreditada, les quals han de disposar dels mitjans materials adients
per garantir la bona execució del contracte, atès que una deficient execució posa en risc greu la
vida dels bombers que utilitzen els equips de respiració autònoma.
Aquesta exigència es considera proporcionada i que no impedeixen la concurrència a aquesta
licitació a empreses capacitades existents en el mercat.
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5. Criteris de valoració
En aquesta licitació, als tres lots s’estableixen tots els criteris mesurables mitjançant l’aplicació
de fórmules matemàtiques. El cost econòmic desglossat en tota una sèrie de preus unitaris de
les diferents parts principals que conformen aquest servei de manteniment: mà d’obra com a
percentatge principal, i després també tota una sèrie de peces a mantenir, puntuades totes
elles de manera proporcional al pes estimat que tenen dins el cost del contracte. Es puntuen
també els tècnics addicionals sobre els mínims exigits, per suposar una major capacitat de les
empreses per poder fer front a puntes de feina, per causes operatives o logístiques. Per la
mateixa raó, també es puntuen els equips de revisió addicionals sobre els mínims exigits.
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 obligació
essencial del contracte.
7. Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte
El contracte IT-2019-20142 vigent, dividit en dos lots en funció de la marca dels equips (Drager
o MSA), preveu un pressupost de 186.000 € anuals pel manteniment dels equips Drager i
20.000 € pels equips MSA, en ambdós casos IVA no inclòs.
Atesa la grans despesa executada durant l’any 2019 i la que es preveu per a aquest any 2020
es considera convenient augmentar lleugerament l’import del pressupost del contracte.
Així, d’acord amb les dades detallades al plec de prescripcions tècniques, el nou lot 1 té 2.391
equips i el nou lot 2 té 556 equips. L’import assignat a cada lot per a l’any 2021, a partir dels
preus proporcionats per la empresa actualment adjudicatària, els quals s’han arrodonit, i en
proporció al número d’equips (per simplificar, s’ignoren les diferències entre pulmos i
espatlleres), ha de ser de 80.500 €, sense IVA (lot 1) i 18.800 €, sense IVA (lot 2).
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En relació a l’actual lot 3, que correspon al lot 2 del contracte IT-2019-20142-2, té un
pressupost de 20.000 € anuals IVA exclòs, i aquest import, amb les dades d’execució actuals
és suficient per acabar l’execució del contracte esmentat, però per l’any 2021 caldrà realitzar la
següent actualització addicional per fer el manteniment de 148 espatlleres d’acord amb els
preus unitaris següents, IVA exclòs:

Manteniment
148 espatlleres addicionals:
Conjunt pistó reductor
Tòrica connexió DIN
Revisió espatllera
Preu total per espatllera
Total (148 espatlleres)

20.000,00 €

Total pressupost del lot 3

59.553,00 €

170,50 €
1,75 €
95,00 €
267,25 €
39.553,00 €

Les baixa que eventualment es facin a les ofertes en relació als preus unitaris no implicarà la
disminució del pressupost base de licitació de cada lot, el qual no és susceptible de ser
disminuït.
El contracte tindrà un període d’execució de l’1 de gener de 2021 (o data de signatura del
contracte si és posterior) fins el 31 de desembre de 2021, i es preveu la possibilitat de pròrroga.
Als dos lots 1 i 2 s’ha de preveure una possible ampliació de fins al 20%, ja que es preveu la
renovació de 300 espatlleres dels models més antics de Drager: PA90, PA90+, PSS90, però
mentre aquesta no es produeixi equips que es preveu retirar de servei s’hauran d’actualitzar,
amb el cost que implica aquesta operació. En el lot 3 s’ha de preveure una ampliació d’un
màxim d’un 20% per preveure els augment de canvis d’atalatges fets malbé durant les
operacions.
D’acord amb l’exposat, el pressupost base de licitació i valor estimat del contracte serà el
següent:
Lot 1
Import pel 2021 sense IVA:

80.500,00 €

IVA (21%)

16.905,00 €

Pressupost 2021 IVA inclòs

97.405,00 €

Lot 2
Import pel 2021 sense IVA:
IVA (21%)
Pressupost 2021 IVA inclòs

18.800,00 €
3.948,00 €
22.748,00 €

Lot 3
Import pel 2021 sense IVA:
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IVA (21%)

12.516,00 €

Pressupost 2021 IVA inclòs

72.116,00 €
158.900,00 €

Total pressupost dels 3 lots, sense IVA

33.369,00 €

Total IVA (21%)

192.269,00 €

Total pressupost, IVA inclòs
El valor estimat del contracte és el següent:

Lot 1
Import 2021 sense IVA
Modificació 20%
Import 2022 pròrroga
Modificació 20%
Valor estimat lot 1
Lot 2
Import 2021 sense IVA
Modificació 20%
Import 2022 pròrroga
Modificació 20%
Valor estimat lot 2
Lot 3
Import 2021 sense IVA
Modificació 20%
Import 2022 pròrroga
Modificació 20%
Valor estimat lot 3
Valor estimat total

80.500,00 €
16.100,00 €
80.500,00 €
16.100,00 €
193.200,00 €
18.800,00 €
3.760,00 €
18.800,00 €
3.760,00 €
45.120,00 €
59.600,00 €
11.920,00 €
59.600,00 €
11.920,00 €
143.040,00 €
381.360,00 €

Aquest pressupost comprèn els costos directes i indirectes d’aquest contracte.
El contracte s’adjudica per preus unitaris i no s’admet baixa de les ofertes respecte l’import de
licitació. Es facturarà per treballs efectivament realitzats i l’Administració no està obligada a
exhaurir la totalitat de l’import d’adjudicació.
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8. Justificació dels lots
S’estableixen tres lots, dos pel manteniment dels equips de la marca Dräger, i un altre pels
equips del la marca MSA. Aquesta divisió per territoris en cas dels equips de la marca Drager
(1 i 2) i per marques (lot 3, pels equips de la marca MSA), pretén afavorir la concurrència, però
atès que els equips es poden intercanviar entre parcs, vehicles i algunes regions d’emergència
entre sí, no convé dividir el contracte en més lots. Per aquests motius, es considera apropiada
la divisió en tres lots i no es planteja dividir l’objecte del contracte en més lots, ja que des del
punt de vista tècnic posaria 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 per cada dia laborable d’endarreriment en el
termini màxim per executar els treballs de manteniment preventiu, i també per endarreriments
en el termini de lliurament dels equips, atès que els retards poden produir, directa o
indirectament, un perjudici en el servei prestat pels bombers.
La subcontractació solament s’admet en la logística, per assegurar que es pot fer un seguiment
estricte de l’activitat de qui mantingui els equips, i també en benefici de la seguretat dels
bombers, tenint en compte que hi ha equips dels anys 90, ja descatalogats.

El subdirector general tècnic

Antonio Ramos Medina
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