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

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE
MANTENIMENT I RECÀRREGA DE GASOS INDUSTRIALS DE LA DIRECCIÓ
GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENTS

1. Objecte

L’objecte d’aquest contracte és el servei de manteniment i recàrrega de les botelles de
gasos industrials (acetilè i oxigen industrial) dels equips d’oxitall de la Direcció General
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (d’ara en endavant, DGPEIS). El
manteniment inclou reparacions i revisions dels diversos components dels equips de
gasos industrials, i subministrament dels components on no sigui possible la reparació

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.
Els gasos industrials de la DGPEIS s’utilitzen per fer treballs de soldadura i tall en les
operacions de rescat, enderrocs, obertura d’estructures, etc.
Dins dels components dels equips a pressió (botelles de gasos, bufadors, mànegues
de diverses mides, carro de transport, manòmetres, vàlvules antirretorn, entre d’altres),
el reglament de recipients a pressió regula el número de revisions i proves de les
botelles que contenen els gasos industrials que cal fer. Per aquest motiu cal contractar
un servei de manteniment d’aquest material.
A més a més d’aquest manteniment, cal una recàrrega dels gasos. El número
d’aquestes recàrregues al llarg de l’any no es pot preveure en exactitud, ja que depèn
del número d’operacions realitzades, de l’ús en les pràctiques, etc. Però d’acord amb
el consum dels darrers anys, s’estimen unes 35 recàrregues de cada gas a l’any.
Paral·lelament a la càrrega i reposició de recipients, el contracte inclou la revisió o
reposició dels manòmetres dels recipients, de vàlvules antiretorn de la flama de tall, de
les mànegues de connexió i dels carros de transport amb suports especials.

versió 2

1 de 6

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

El manteniment i la recàrrega d’aquestes botelles s’ha contractat durant els darrers
anys mitjançant expedients de contractació menor:
Número
d’expedient
IT-2019-250
IT-2018-23
IT-2017-132
IT-2016-86

Import sense
IVA
14.994,94 €
9.500,00 €
10.086,23 €
6.000,00 €

Aquest és contracte mixt, donat que compren prestacions de diferent classe -servei i
subministrament- essent la prestació referida al servei de manteniment la que té un
major pes econòmic. Per garantir la seva operativitat cal la recàrrega de les botelles i
el seu manteniment, però també és possible que s’adquireixin un màxim de cinc
botelles d’oxigen i cinc d’acetilè, donat que:
-

pot ser necessari, per raons operatives, augmentar la dotació de botelles d’un
equip d’oxitall, per a furgons de salvaments que puguin actuar a grans
operacions, etc. La capacitat d’una botella d’oxigen industrial i d’una botella
d’acetilè és limitada, però suficient per a la majoria d’operacions.

-

pot ser necessari disposar d’algunes botelles més de reserva, si es considera
que a algun parc de bombers cal fer més pràctiques d’ús de l’equip, sense
tocar l’equip que està muntat al vehicle, preparat per a intervenció en qualsevol
moment.

També pot ser necessari renovar algun dels components d’un equip d’un equip
d'oxigen-acetilè per a botelles d'un metre cúbic amb elements auxiliars (manòmetres,
vàlvules antirretorn, bufadors, mànegues, carro de transport, etc), sense botelles, per
avaria o necessitat de renovació. No està previst d’adquirir equips complets nous, per
ja disposar tots els furgons d’equip d’oxitall, però sí pot fer falta renovar diversos
components d’un equip. De vegades, si a un equip molt antic s’ha de canviar per
avaria un component, aquesta situació obliga a canviar altres components que encara
funcionen, per assegurar compatibilitat tecnològica.
Aquestes botelles, per la seva composició metàl·lica, són de molt llarga durada, però
és necessari que la seva recàrrega i manteniment sigui òptima per tal d’evitar
accidents i situacions indesitjables. En els darrers anys, només l’empresa fabricant ha
presentat oferta per realitzar el seu manteniment.
Hem de tenir en compte que el plec actual deriva d’un anterior que va quedar desert,
l’IT-2020-160, i les previsions anteriors segueixen sent vigents i encara més urgents, la
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licitació ha quedat deserta però d’acord amb una consulta realitzada a una empresa
interessada, aquesta ens informa que no va participar per un error formal a l’hora de
tramitar la licitació per desconeixement a l’hora de preparar la documentació per a la
licitació i en cap cas ens han tramés la seva no participació per un motiu econòmic.
La DGPEIS disposa, a data de redacció del present plec, el següent material:
- 56 botelles de la marca Praxair a la província de Barcelona (suma de les 3
regions metropolitanes)
- 8 botelles de la marca Praxair a la província de Lleida (equivalent a la regió
d’emergències de Lleida)
- 5 botelles de la marca Praxair a la província de Girona (equivalent a la regió
d’emergències de Girona)
Respecte la contractació realitzada entre el 2018-2019 i el 2019 i la proposada per al
2021 s’incrementa la necessitat. per raons operatives, al augmentar la dotació de
botelles d’un equip d’oxitall, per a furgons de salvaments que puguin actuar a grans
operacions i pel fet que és necessari disposar d’algunes botelles més de reserva, ja
que si es considera que a algun parc de bombers cal fer més pràctiques d’ús de
l’equip, sense tocar l’equip que està muntat al vehicle, preparat per a intervenció en
qualsevol moment
3. Procediment de licitació

Per la naturalesa del contracte i el seu import, es considera convenient que aquesta
licitació es realitzi per tramitació anticipada mitjançant el procediment obert simplificat,
previst a l’article 159 LCSP.
D’acord amb la prospecció del mercat realitzada, i per tal de no limitar la concurrència,
es considera adient exceptuar l’obligació d’inscripció als registres de licitadors.
4. Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i
financera

No existeix cap circumstància que faci recomanable fixar cap més criteri de solvència
superiors als mínims fixats a la llei de la forma com estan concretats al plec de
clàusules administratives particulars
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Addicionalment, l’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar que als
darrers 3 anys s’han fet, de forma directa i sense subcontractar, tasques de
manteniment (càrregues i revisions ) sobre envasos de gasos industrials..
5. Criteris de valoració

Es proposa com a criteri de valoració l’oferta econòmica (100%). El pes de la
puntuació establerta en cadascun dels apartats s’estableix a partir de les necessitats
habituals del Cos de Bombers de la Generalitat, en virtut de les dades històriques que
es disposen, i del cost relatiu de cadascun en el pressupost del contracte.
Per aquest motiu, tot i que s’exigeix en el plec de prescripcions tècniques, no es valora
el preu unitari dels elements auxiliars dels equips (bastidor de carro de transport per
botelles, reguladors de gas, cartutxos antiretorn, mànegues, bufadors o similars), i que
hagin de ser substituïts per ser impossible la reparació. La raó és que el producte del
preu d’aquests components per la freqüència anual esperada d’aplicació és inferior a
1%.
6. Condicions especials d’execució

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 de
clàusules administratives, relativa al compliment de la normativa sobre seguretat i salut
laboral en totes les fases del contracte.
7. Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte

Durant darrers aquests anys quan s’ha contractat aquest servei mitjançant un
contracte menor, a l’empresa Nippon Gases España, SLU, la fabricant de les botelles
de gasos industrials que disposa la DGPEIS, presentava oferta per a realitzar el
manteniment i recàrrega de les mateixes de la seva marca, tenint un document que
acreditava ser proveïdora única. Així, en aquesta licitació, el pressupost base s’ha
obtingut novament a partir del pressupost facilitat per la empresa esmentada, al qual
se li ha aplicat un 5% per tal d’ afavorir la concurrència. essent el seu import de
21.461,87 €, IVA no inclòs, tenint en compte es desglossament següent:
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Concepte

Quantitat
prevista

Subtotal sense
IVA

Preu màxim

Transport puntual d’envasos*

145

40,95 € / envàs

5.937,75 €

Càrrega d'oxigen

35

53,55 € / envàs

1.874,25 €

Càrrega d’acetilè

35

69,30 € / envàs

2.425,50 €

35

1,32 € / envàs

46,20 €

35

0,89 € / envàs

31,15 €

69 envasos

0,23 € / envàs /
dia

5.808,42 €

Cost botella d'oxigen industrial

5

114,45 € / envàs

572,25 €

Cost botella d'acetilè

5

236,25 € / envàs

1.181,25 €

35

1,52 € / envàs

53,20 €

6

588,65 € / equip

3.531,90 €

Recàrrega per manipulació de
productes inflamables
Recàrrec sobre envàs lliurat,
per compliment de la
reglamentació en medi ambient
Prestació unitària: cost per
envàs i per dia, per poder entrar
al procés de recàrregues i
revisions de l'empresa
adjudicatària

Traçabilitat d'envasos: cost per
traçabilitat i seguiment
d'historial de l'envàs.
Equip d'oxigen-acetilè per a
botelles d'1 metre cúbic amb
elements auxiliars, sense
botelles

21.461,87 €

TOTAL

*La quantitat prevista són les 35 recàrregues de cada gas, la prestació unitària de
cada gas i l’equip d’oxigen-acetilè.
Aquest pressupost comprèn els costos directes i indirectes d’aquest contracte.
El pressupost de licitació és de 25.968,86 € dels quals 21.461,87 € corresponent a
l’import base i 4.506,99 € corresponen al 21% d’IVA.
L’import de licitació es facturarà en funció dels serveis efectivament realitzats i
l’administració no està obligada a exhaurir la totalitat del pressupost.
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Es preveu la pròrroga del contracte per un període d’1 any, i també la modificació del
pressupost un 20% de l’import inicial del contracte a l’alça en cas de necessitat
d’increment de reparacions, essent el valor estimat del contracte el següent:
Concepte
Pressupost de licitació sense IVA
Modificació 20 %
Pressupost de la pròrroga 2022 sense IVA
Modificació 20 %
Valor estimat del contracte

Valor
21.461,87 €
4.292,37 €
21.461,87 €
4.292,37 €
51.508,48 €

8. Justificació dels lots
El material pot ser intercanviat entre parcs i entre regions d’emergència. A més, el
fraccionament en lots dificulta el control tècnic de l’execució del contracte i cal que
sigui una única empresa la que porti la gestió i seguiment de tot el manteniment, i
apliqui els mateixos criteris tècnics de revisió a tots els parcs. Per aquests motius no
es planteja dividir l’objecte del contracte en lots, ja que des del punt de vista tècnic la
licitació separada posa en risc la correcta execució del servei final a l’usuari operatiu.

9.

Altres aspectes de la licitació

S’estableix una penalització específica en cas d’endarreriment en el termini de
lliurament establert, donat el perjudici que aquest retard podria produir 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 del mantenidor dels equips, en benefici de la seguretat
dels bombers.
El Sub-director general Tècnic

Antonio Ramos Medina
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