INFORME FINAL DE RESULTATS DE LA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT
EN L'ÀMBIT DELS EQUIPAMENTS NECESSARIS PER A L'ADQUISICIÓ D'UNA
FLOTA DE CAMIONS PER A LA DISTRIBUCIÓ D'EQUIPAMENTS SANITARIS
D'EMERGÈNCIA. CODI D’EXPEDIENT 7/2020

I.

INTRODUCCIÓ

1.- Antecedents
L’Àrea d’Infraestructures i Logística del Sistema d’Emergències Mèdiques (en endavant
SEM) ha estat la promotora de la tramitació d’una consulta preliminar de mercat en
l'àmbit dels equipaments necessaris per a l'adquisició d'una flota de camions per a la
distribució d'equipaments sanitaris d'emergència (en endavant CPM Flota de camions).
La finalitat de la CPM Flota de camions és analitzar la situació del mercat per obtenir un
coneixement més proper del mateix, que permeti ajudar a definir les característiques del
procediment de licitació posterior per a l’adquisició de la solució o solucions més adients
per a les necessitats del projecte.
Concretament, el SEM ha d’adquirir una flota de camions per atendre les necessitats del
sistema vers a l’activació d’equipaments sanitaris d’emergència de gran volum com
poden ser estacions de descontaminació, equipaments de reserva estratègica, rols amb
equipaments d’IMV, equipaments per a bases assistencials del SEM i altres que puguin
sorgir en activacions específiques en servei ordinari i en servei extraordinari.
Els equipaments han d’estar a l’avantguarda del mercat sanitari, i han de donar resposta
adequada als professionals que realitzaran la tasca assistencial d’atenció i trasllat del
malalt crític.
Per a assolir els objectius d’aquesta unitat es necessita, entre d’altres recursos, el
següent:
−

4 Camions rígids pel transport d’equipament sanitari d’emergències.

Aquest projecte comporta el coneixement necessari de les despeses de compra i
arrendament, així com els terminis de cada fita des de l’adquisició de les tractores,
transformació, homologació i lliurament del producte.
Per la problemàtica definida és precís que el mercat conegui aquest projecte que el SEM
vol dur a terme, i que pugui aclarir els dubtes que es presenten.
Cadascun d’aquests vehicles tenen la següent consideració per tipologia: Vehicles
transformats amb els requeriments físics especialitzats, serveis associats de neteja i
manteniment, certificacions i homologacions que necessita el SEM per a desenvolupar
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aquest servei.

El codi d’expedient atorgat a la CPM Flota de camions és el 7/2020, que va ser publicat
el 5 de novembre de 2020 a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya. Tots els aspectes i informació d’interès com documentació, terminis i
qüestionari, que corresponen a aquesta CPM Flota de camions es pot consultar a l’enllaç
que es transcriu a continuació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=view
Ctn&idDoc=71465040&lawType=

2.- Entitats participants
Les entitats participants a la CPM Flota Logística són: DOMINGO ASISTENCIA, SL i
ITURRI, SA, les quals van presentar les seves propostes en data 27 de novembre i 22
de desembre de 2020, respectivament.
DOMINGO ASISTENCIA és una empresa catalana que té com a objectiu principal oferir
el millor servei en transport sanitari i en el lloguer de vehicles especials per a l’assistència
sanitària o policial. A més a més, l’empresa disposa de tallers propis de reparació
mecànica, electrònica, xapa i pintura, així com de convenis amb concessionaris oficials.
Des de mitjans dels noranta, l’empresa ha treballat en el món del transport sanitari, com
altres DOMINGO assistència ofereix diferents serveis dins del món del rènting de
vehicles.
ITURRI SA1 és una empresa sevillana líder en fabricació, carrossat i equipament de
vehicles d’emergències i de transport sanitari d’última generació amb una capacitat de
producció de més de 500 vehicles a l’any.

3.- Actuacions/activitats realitzades (si s’escau)
A continuació s’annexa una taula en què s’especifica l’activitat, dates i observacions
relacionades amb les entitats participants a la CPM Flota Logística:
Actuacions realitzades amb l’entitat participant DOMINGO ASISTENCIA:
Activitat
Correus electrònics

1

Data
Gener 2021

https://www.iturri.com/quienes-somos/
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Observacions
Revisió dels conceptes d’assegurances,
serveis connexes i lloguer. Es demana
ampliació d’informació per acabar de
confeccionar el plec, ja que la partida

Correus electrònics

Gener 2021

d’assegurances està molt condicionada
a la realització del manteniment.
Consulta sobre si a la cabina del camió
poden existir 3 seients. En aquest cas
Domingo Asistencia facilita informació
de la possibilitat de 3 seients tant a una
possible cabina simple o cabina doble.

Actuacions realitzades amb l’entitat participant ITURRI:
Activitat
Correus electrònics

II.

Data
Gener 2021

Observacions
Revisió dels conceptes
d’assegurances, serveis connexes i
lloguer. Es demana ampliació
d’informació per acabar de
confeccionar el plec, ja que la partida
d’assegurances està molt
condicionada a la realització del
manteniment.

ANÀLISI DE LES PROPOSTES REBUDES

1.- Àmbits específics dels resultats obtinguts
La CPM Flota de camions s’adreça a qualsevol operador econòmic que pugui aportar
coneixement tècnic del mercat.
Es fa constar que en aquesta CPM no hi ha cap aspecte relacionat amb la compra
pública d’innovació de conformitat amb el que s’indica en l’expedient de referència
publicat.

2.- Resum de les aportacions de les entitats participants
Ambdues entitats participants van presentar una documentació adient per donar
resposta a totes les consultes formulades al qüestionari.
Convé fer esment que al realitzar prèviament el procés de la CPM 2/2020, i que les dues
empreses presentades a la CPM 7/2020 són les mateixes, ha facilitat molt als
proposants quina és la informació principal pel SEM, i per tant la interacció entre les
parts ha estat menor.
Cal destacar el retorn obtingut pels dos proposants a les consultes posteriors al
lliurament de la documentació, realitzades per correu electrònic. Fet que ha pogut
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complementar l’estudi de viabilitat del projecte a licitar. En un anàlisi més de detall,
podem destacar el següent:
•

•

Ha permès que part de la feina prèvia de comunicacions entre les parts es
sol·liciti amb el producte definir una licitació d’arrendament sense manteniment,
ni neteja, ni assegurances per fer una licitació a banda d’aquests conceptes pel
global de flota actual i la nova a adquirir. Aquest sistema ja el fa Bombers de la
Generalitat i els dona una millor governança sobre la flota.
Addicionalment també s’ha pogut aclarir un dubte amb Domingo Asistencia sobre
la possibilitat d’incloure 3 seients a la cabina de conducció, ja que a la seva
proposta aquest aspecte no quedava clar. El dubte ha estat resolt mitjançant
l’ampliació d’informació per correu electrònic amb les possibilitats de les
combinacions de seients a la cabina de conducció.

3.- Avantatges i/o inconvenients derivats dels resultats de la CPM (si s’escau)
Aquesta CPM ha permès tenir més coneixement sobre un producte especialitzat de
servei de mercaderies i suport a les IMV a les situacions d’ emergència.

III.

CONCLUSIONS

La informació que s’ha rebut mitjançant la CPM Flota de camions ha servit al SEM per
determinar com afrontar futures licitacions d’aquesta flota especialitzada. S’han resolt
dubtes tècnics dels vehicles, costos associats a un arrendament diferenciat per nivells
de servei i entendre les possibles opcions a valorar i/o requerir en la licitació.
A nivell tècnic, la Consulta Preliminar de Mercat és una eina molt productiva que atorga
transparència i seguretat quan un departament especialitzat precisa augmentar el
coneixement en detall del que ofereix el mercat a l’Administració Pública. És important
que aquesta eina s’executi 3 o 4 mesos abans de la definició de la documentació per a
licitar, ja que el temps de preparació, publicació, revisió de les propostes i la interacció
amb els proposants precisa de temps per obtenir respostes a dubtes que apareixen en
el transcurs de la preparació d’una licitació.

Joaquim Algarte
Cap d’Àrea d’Infraestructures i Logística
Sistema d’Emergències Mèdiques
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