IT/G2033 IT-2019-20037
Acta d'obertura de la documentació tècnica (Judicis de Valors)
Contracte : Contracte Públic

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

DEPARTAMENT D'INTERIOR

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

Valor estimat del contracte (sense IVA):
Pressupost licitació:
Termini d’execució:

Import €
476.033,05
476.033,05
60 mesos

IVA €

Import total €

99.966,95

576.000,00

Identificació de la sessió
Data: 20.06.2019
Horari: 10:00 hores
Lloc: Passeig Sant Joan 43, Planta baixa, sala de premsa
Assistents
Nom
Xavier Barrachina Vives
Ramon Guiu Payà
Mónica Olmos Castiella
Martí Hernández Sánchez
Xavier Font Roa

Càrrec Mesa
Vocal en representació
d’Assessoria Jurídica
Vocal en representació
d'Intervenció / Control
Intern
Secretària
Vocal en representació de
la Unitat Promotora
President

Càrrec Persona
Advocat de la Generalitat
Tècnic Superior de la
Intervenció Delegada
Cap Secció de Contractació
Cap Secció de Pressupostos
i Contractació
Cap Servei de Contractació i
Patrimoni

Desenvolupament de la sessió
1. El president obre la sessió en el lloc i data que s'ha identificat anteriorment, amb la
lectura de l’anunci de licitació. Recorda el termini màxim per a la presentació d’ofertes i
explica que l’única empresa que ha presentat proposició ha estat Fraikin Assets SAS,
Sucursal en España, amb NIF W0017646A.
2. Després informa al públic assistent, de l'obertura del sobre A, en què es va detectar
una possible contradicció entre les declaracions al DEUC i a la declaració responsable
de l’annex 1, que s’ha resolt amb un escrit de manifestacions a l’òrgan de contractació
subscrit per l’empresa Fraikin Assets SAS, Sucursal en España, i Fraikin Alquiler de
Vehiculos, SA en què la primera manifesta que no disposa de personal propi i que
l’administració i gestió operativa de la flota la fa en exclusiva Fraikin Alquiler de
Vehículos, SA.
En aquest sentit dit escrit fa constar un compromís formal de Fraikin Alquiler de
Vehículos, SA, d’adscripció de mitjans personals i materials pel contracte.
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Una vegada aclarit aquest aspecte, es declara que la documentació presentada per
l’empresa és correcta i, per tant, queda admesa a la licitació.
3. A continuació obre el sobre B o d'oferta que es valora mitjançant criteris que
obeeixen a un judici de valor i, un cop els custodis (president i secretària de la Mesa
de Contractació) apliquen les credencials a l'eina Sobre Digital, seguidament, obre les
ofertes que en aquest cas és la memòria tècnica que ha de contenir aquests aspectes
concrets
- El projecte de distribució de material
- L’estudi de pesos de l’estructura sobre el vehicle.
- Característiques de seguretat i prestacions. Components de les dotacions i/o
processos de fabricació que proposi l’adjudicatari en funció de la seva adaptació a
les prestacions funcionals i operatives del cos de Bombers de la Generalitat en els
aspectes de seguretat. Totes les propostes han d’estar justificades tècnicament.
Podran ser funcions addicionals tipus repartiment de frenada, assistència a frenada
d’emergència, sistemes de control de descens o airbags addicionals.
Seguidament es lliura la memòria a la persona representant de la Unitat Promotora a fi
que els tècnics en facin la valoració.
4. Es dóna la paraula als assistents a l'acte per si volen formular alguna qüestió, però
no en fan ús.
El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El president

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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