QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Núm. de l’expedient: IT-2018-785
A. Objecte del contracte: Subministrament de 400 caputxes de rescat per al cos de
Bombers de la Generalitat, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques.
A1. Lots: no. Tècnicament no és adient fer lots per tal de garantir l’homogeneïtat
tècnica del material, tant per a intervencions com per donar formació als bombers.
A2. Codi CPV: 35113400-3 roba de protecció i de seguretat.
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
A tant alçat
Preus unitaris
B2. Valor estimat del contracte, d’acord amb el detall següent: 74.104,00 €
B3. Pressupost base de la licitació, d’acord amb el detall següent:
74.104,00 €
Pressupost base:
15.561,84 €
Import de l’IVA:
89.665,84 €
Total pressupost base de licitació:
B4. Revisió de preus

Sí

No

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: IT03D/221000300/2230/0000
C2. Expedient d’abast plurianual: Sí
No
D. Termini, condicions i lloc de lliurament:
D1. Termini de lliurament: 2 mesos a comptar des de la data de signatura per
l’adjudicatari del contracte.
D2. Lloc de lliurament: magatzem logístic Martorell, c/ Vapor, 5-7, Martorell (08760)
D3. Prorrogable
Sí
No
E. Variants:

Sí

No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació:
Ordinària
Urgent
Anticipada
F2. Procediment d’adjudicació: obert simplificat
F3. Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital:
Sí
No
D’acord amb la disposició addicional 15 apartat 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de contractes del sector públic i atès que l’eina informàtica del sobre digital pot no
reconèixer els certificats digitals emesos a l’estranger, les persones físiques o
jurídiques estrangeres que no puguin emprar l’eina sobre digital, podran presentar les
seves ofertes en format no digital i els sobres s’hauran de presentar al registre del
Departament d’Interior, Diputació, 355, de Barcelona o trametre’s per correu, d’acord
amb l’article 80 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes del sector públic.
G. Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica:
G1. Solvència econòmica i financera: volum anual de negocis dels tres darrers
conclosos.
Requisit mínim.- l’any de més volum ha de ser igual o superior a 1,5 vegades el
pressupost del contracte.
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Forma d’acreditació.- Comptes anuals aprovats i dipositats al registre mercantil, si
l’empresari està inscrit en aquell registre i, en cas contrari, pels dipositats en el
registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el
registre mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel registre mercantil o, en cas que no
hi estiguin obligats, podran acreditar la solvència amb una declaració indicant el volum
de negoci global de l’empresa en cada anualitat.
G2. Solvència tècnica: principals contractes realitzats, els darrers tres anys, d’igual o
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte.
Requisit mínim: l’import anual acumulat l’any de més volum d’execució ha de ser igual
o superior al 70% de l’anualitat del contracte.
Forma d’acreditació: certificat que indiqui l’import, data i destinatari, públic o privat, del
contracte expedit per l’òrgan o entitat competent, o, a falta de certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la
realització del contracte.
H. Criteris d’adjudicació: Preu i altres criteris valorables automàticament (ponderació
100 %)
H.1 Oferta econòmica, fins a 95 punts. Es donaran 95 punts a l’oferta més
econòmica, la resta d’ofertes es puntuaran de forma inversament proporcional a
l’import de l’oferta millor puntuada, d’acord amb la fórmula següent:
95 x preu de l’oferta millor valorada
Puntuació de cada oferta = -----------------------------------------------------Preu de l’oferta que es puntua

H.2 Presència d’elements de regulació del flux d’aire, 5 punts. Es donaran 5 punts a
l’oferta que presenti una caputxa on sigui possible regular el flux d’aire, sense risc de
manipulació accidental. Aquest sistema de regulació pot ser gradual o total (tanca/no
tanca).
I. Millores

Sí

No Descripció: Regulació del flux d’aire.

J. Criteris per a la determinació d’ofertes anormalment baixes: no s’estableixen.
K. Documentació a presentar per les empreses licitadores:
 Declaració responsable d’acord amb el formulari de l’annex 1 del PCAP.
Addicionalment, i de forma potestativa, es pot presentar també el
formulari normalitzat de Document europeu únic de contractació.
Sobre
únic

 Oferta econòmica i altres criteris valorables automàticament, d’acord amb
el model de l’annex 2 del PCAP
 Informació d’ús, neteja i instruccions d’emmagatzematge
 Característiques tècniques, incloent les característiques del tipus de teixit
utilitzat
Vegeu annexos 1 i 2 del PCAP

IMPORTANT.- Es podrà demanar mostra de l’article objecte d’aquesta licitació, en
cas que s’estimi necessari per a la comprovació de les característiques tècniques del
producte i la seva adequació als requeriments tècnics mínims demanats. El termini
d’enviament de la mostra a partir de la recepció formal de la sol·licitud no podrà
superar els 5 dies laborables. Per tant, solament caldrà enviar una mostra si es
demana explícitament
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L. Garanties
L1. Garantia definitiva: Sí
No Import: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs
L2. Termini de garantia: 1 any a comptar des de la data de lliurament del
subministrament.
M. Condicions especials d’execució: d’acord amb l’apartat f) de la clàusula vint-isetena del Plec de clàusules administratives.
N. Obligacions contractuals essencials: no se n’estableixen
O. Modificacions del contracte: no es preveuen
P. S’admet subcontractació

Sí

No

Q. Penalitats: es penalitzarà l’endarreriment respecte a la data de lliurament amb 10,00
€ per unitat i dia.
R. Tramitació i pagament de les factures: Les dades rellevants als efectes de
tramitació de la facturació són:
R1. A banda dels codis que identifiquen les unitats que han de tramitar la factura
(codis DIR3) establerts a la clàusula vint-i-cinquena del PCA, els codis específics que
identifiquen el contracte són:
IT03 Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Centre gestor destinatari
Salvaments (DGPEIS)
Codi d’expedient
IT-2018-785
R2. La presentació de la factura es farà d’acord amb el règim següent:
X Termini únic per lot/sublot i centre gestor, quan s'hagi executat la totalitat de
l'objecte del contracte.
R3. La documentació a presentar junt amb la factura és:
X Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades
R4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: la persona que ocupa el lloc de
sub-director/a general de Recursos Humans i Administració de la DGPEIS.
S. Responsable del contracte: La persona que ostenta càrrec del cap del Servei
Tècnic de la DGPEIS.
T. Òrgan a qui es poden adreçar consultes relacionades amb la licitació: Servei de
Contractació i Patrimoni, a l’adreça electrònica contractacio.interior@gencat.cat
U. Xerrada informativa.- A petició dels licitadors feta els primers 5 dies des de la
publicació de la licitació, es podrà realitzar una xerrada informativa sobre la formulació
d’ofertes mitjançant sobre digital. La xerrada tindria lloc fins a 4 dies abans de la data en
que finalitza el termini per presentar proposicions i es convocaria a través del perfil del
contractant.
Els licitadors interessats a rebre comunicacions automàtiques mitjançant correu
electrònic de totes les publicacions que es facin sobre aquest expedient en el perfil del
contractant s'hi han de subscriure accedint a l’enllaç “Voleu que us informem de les
novetats?”, que trobaran a la pàgina corresponent a l’anunci de licitació que es publiqui
al perfil.
Barcelona, 6 de juliol de 2018
El cap del Servei de Contractació i Patrimoni CPISR-1 Santiago Lewin-Richter VidalQuadras
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