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

INFORME COMPLEMENTARI EN RELACIÓ A LES OFERTES PRESENTADES PEL
CONTRACTE D’UN SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I EQUIPAMENT
PER A LA DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I
SALVAMENTS (CONTRACTE IT-2017-1007) I EL COMPLIMENT DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Es fa constar que a la vista de les memòries del sobre B presentades pels licitadors que han
presentat ofertes als diferents lots del expedient número de contracte IT-2017-1007
tècnicament s’aprecia la necessitat de justificar determinats aspectes als efectes de verificar
el compliment del plec de prescripcions tècniques. En concret es proposa a la Mesa de
contractació els següents aclariments respecte a següents lots:
LOT 2: Es presenta únicament l’empresa El Corte Inglés. Es demana que en el moment de
ser requerit com a proposat a adjudicatari del contracte ratifiqui que la bota portarà la
plantilla preformada i de disseny ergonòmic compatible tal i com es demana en el Plec de
Prescripcions Tècniques (pàgina 11, annex1)
LOT 5: En el cas que l’oferta de l’empresa Iturri SA sigui requerida com a proposada
adjudicatària, es demana que ratifiqui que el botxí que subministrarà serà de color groc tipus
mostassa tal i com indica el plec de prescripcions tècniques (pàgina 23, annex1) i de les
mateixes característiques tècniques que va estar valorat pels bombers.
LOT 7: En referència a les mostres presentades per les empreses El Corte Inglés, Alfredo
Grassi, Vestilab i Iturri, SA destacar que cap mostra complia amb la totalitat dels
requeriments de disseny especificats en el plec (pagina 30, annex1) pel que fa al nombre i
distribució de les butxaques externes i internes. D’altra banda l’empresa Iturri SA, tot i no
disposar en la mostra de la butxaca interna, a la documentació tècnica presentada es
descriu la incorporació de la totalitat de les butxaques d’acord amb el Plec.
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