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Acta elevació proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació
Expedient

IT-2021-819

Unitat
promotora

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS)

Procediment

Obert simplificat

Objecte

Servei de manteniment preventiu i correctiu dels vehicles pesats de la
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
(DGPEIS), incorporats al règim de propietat des de l'any 2020 en
endavant

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

69.490,00

Valor estimat
Termini d'execució

138.980,00

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

14.592,90
-

84.082,90
-

2 Mesos

Identificació de la sessió
Data: 16 de setembre de 2021
Horari: 12:00 hores
Lloc: espai virtual

Assistents
Nom
Francesc Xavier Font Roa

Càrrec Mesa
President

Mónica Olmos Castiella

Secretària

Consol Serrano Rodríguez

Vocal en representació de la
Intervenció/Control Intern
Vocal en representació
d'Assessoria Jurídica
Vocal en representació
DGPEIS

Paula Casas Huguet
Martí Hernández Sánchez

Càrrec Persona
Cap del Servei de
Contractació i Patrimoni
Cap de Secció de
Contractació
Supervisora de Comptabilitat
i Control
Tècnica superior
Cap de la Secció de
Pressupostos i Contractació
de la DGPEIS

Desenvolupament de la sessió
1. Reunida la mesa de contractació de forma telemàtica amb la utilització de mitjans
electrònics i integrada pels membres abans esmentats, d'acord amb allò que estableix el
Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte per tal d'obrir
d’elevar proposta d’adjudicació del contracte a l’òrgan de contractació.
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2. El president comunica a la Mesa la valoració de l’oferta presentada per l’única empresa
licitadora Iturri, SA, emesa en data 14.09.2020 pel cap del Servei Tècnic de la DGPEIS ,
que queda resumida en el quadre següent:

Cost manteniment preventiu
Cost manteniment correctiu
Servei en reparacions especifiques durant els darrers tres anys del personal
adscrit a l’execució del contracte
Personal tècnic amb adscripció al contracte
Mitjans propis dels licitadors a disposició del contracte
Disposició de vehicles taller per a l’execució del contracte
Nombre de tallers propis o concertats que l’empresa ofereixi en cada àmbit
territorial
TOTAL PUNTUACIÓ

Puntuació
36
15
17
10
3
4
14
99

3. D’acord amb la valoració, la Mesa de Contractació acorda elevar a l’òrgan de
contractació, la proposta d’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Iturri, SA, per un
import de 84.082,90 €, IVA inclòs, ja que és l’única empresa licitadora i, a més, la seva
oferta compleix amb els requisits del plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques.
Els imports unitaris són els que s’estableixen en l’oferta presentada a la licitació per
l’empresa proposada adjudicatària.
El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El president

