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

INFORME
VALORACIÓ OFERTES (EXP. IT-2021-819)

A la licitació referida al contracte de servei de manteniment preventiu i correctiu dels vehicles pesats de la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments incorporats al règim de propietat des de l’any 2020 en
endavant.(IT-2021-819) s’ha rebut només una oferta, de l’empresa Iturri, SA.

D’acord amb l’annex 4 del plec de clàusules administratives particulars tots els criteris d’adjudicació són
avaluables matemàticament. Els criteris i l’oferta són els següents:
1. Cost del manteniment preventiu, 36 punts
És l’oferta del cost unitari del manteniment preventiu (incloent-hi costos derivats de materials fungibles,
consumibles i ITV). Es donarà la puntuació màxima indicada a l’oferta més avantatjosa sobre cost unitari, i la resta
d’ofertes es puntuarà d’acord:
𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂
�� 𝑥𝑥 𝑃𝑃
𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �1 − �

On:
PV = Puntuació de l’oferta a valorar
P = Punts de criteri econòmic
OM = Oferta millor
OV = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
Preu màxim admès: 216 €, IVA no inclòs

OFERTA: 198 €, IVA NO INCLÒS (36 PUNTS)
2. Cost del manteniment correctiu, 15 punts
És l’oferta del preu hora de les reparacions efectuades. Es donarà la puntuació màxima indicada a l’oferta més
avantatjosa sobre cost unitari, i la resta d’ofertes es puntuarà d’acord:
𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂
�� 𝑥𝑥 𝑃𝑃
𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �1 − �

On:
PV = Puntuació de l’oferta a valorar
P = Punts de criteri econòmic
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OM = Oferta millor
OV = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
Preu màxim admès: 50 €, IVA no inclòs
OFERTA: 49,50 €, IVA NO INCLÒS (15 PUNTS)

3. Valoració del servei en reparacions especifiques durant els darrers tres anys del personal adscrit a l’execució
del contracte (fins a 18 punts)

a. Reparacions dels sistemes hidràulics de extinció en autobombes (fins a 4 punts)
Per tal d’obtenir puntuació en aquest apartat, s’haurà d’acreditar intervencions realitzades, per aquell personal, a
bombes d’impulsió Godiva, GYM i Rosenbauer, sistemes de dosificació d’escuma, o sistemes d’encebament, amb
un màxim de 100 intervencions. S’assignarà 0,04 punts per intervenció acreditada. S’acreditarà amb un albarà o
qualsevol altre document fefaent que acrediti la reparació i la seva data.
OFERTA: 10 GYM, 70 GODIVA, 20 ROSENBAUER (4 PUNTS)

b. Reparacions de les transmissions de bombes centrífugues a les autobombes (fins a 4 punts)
Per tal d’obtenir puntuació en aquest apartat, s’haurà d’acreditar intervencions, per aquell personal, sobre les
transmissions de cardan, les multiplicadores o els derivadors de potència, amb un màxim de 50 intervencions.
S’assignarà 0,08 punts per intervenció acreditada. S’acreditarà amb un albarà o qualsevol altre document fefaent
que acrediti la reparació i la seva data
OFERTA: 50 INTERVENCIONS (4 PUNTS)

c. Reparacions a les cisternes d’aigua a les autobombes (fins a 4 punts)
Per tal d’obtenir puntuació en aquest apartat, el licitador haurà d’acreditar, per aquell personal, intervencions sobre
reparacions de cisternes d’aigua construïdes en polièster/fibra de vidre o les seves connexions (brides,
sobreeixidor, boca d’home, suports, etc.) sempre que aquestes afectin a l’estructura de la mateixa, amb un màxim
de 40 intervencions.
S’assignarà 0,1 punts per intervenció acreditada. S’acreditarà amb un albarà o qualsevol altre document fefaent
que acrediti la reparació i la seva data
OFERTA:40 INTERVENCIONS (4 PUNTS)
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d. Reparacions de gran abast del carrossat en autobombes (fins a 2 punts)
Per tal d’obtenir puntuació en aquest apartat, el licitador haurà d’acreditar reparacions, per aquell personal, de
gran abast (aquelles que superen els 50.000 € en el conjunt de la reparació), amb un màxim de 10 reparacions.
S’assignarà 0,2 punts per intervenció acreditada. S’acreditarà amb un albarà o qualsevol altre document fefaent
que acrediti la reparació i la seva data
OFERTA:10 INTERVENCIONS (2 PUNTS)

e.Reparació o substitució de pneumàtics en vehicles d’emergències (fins a 2 punts)
Per tal d’obtenir puntuació en aquest apartat, el licitador, per aquell personal, haurà d’acreditar intervencions sobre
els pneumàtics de vehicles, d’acord a:
- Nombre d’intervencions, com a màxim, sobre vehicles pesats, 20 reparacions o substitucions.
S’assignarà 0,1 punts per intervenció acreditada. S’acreditarà amb un albarà o qualsevol altre document fefaent
que acrediti la reparació i la seva data.
OFERTA: 20 INTERVENCIONS (2 PUNTS)

f. Substitució, equilibrat i alienat de pneumàtics directament als parcs (fins a 2 punts)
Els licitadors que proposin la substitució dels pneumàtics als propis parcs de destí de les unitats objecte d’aquest
contracte, rebran 1 punt. Addicionalment, aquells licitadors que, a més de lo anterior, proposin l’execució de les
tasques d’equilibrat i alineat dels pneumàtics també al parc a on s’ubiquen els diferents vehicles d’aquest
contracte, rebran 1 punt.
OFERTA: SI SUBSTITUCIÓ DE PNEUMÀTICS (1 PUNT)
OFERTA: NO EQUILIBRAT (0 PUNTS)

4. Personal tècnic amb adscripció al contracte (fins a 10 punts).
L’increment de personal qualificat, respecte al mínim previst al plec de clàusules administratives particulars, adscrit
a aquest contracte serà valorat amb 1 punt addicional per cadascuna d'aquestes fins un màxim de 10 punts, amb
el repartiment següent: un màxim de 3 punts per les marques GYM i Rosenbauer, i un màxim de 4 per la marca
GODIVA.
OFERTA:4 GODIVA, 1 GYM, 3 ROSENBAUER (10 PUNTS)

5. Mitjans propis dels licitadors a disposició del contracte, (fins a 3 punts)
Aquells licitadors que, disposant d'instal·lacions pròpies, aquestes siguin proposades a disposició del contracte de
forma fefaent a les seves propostes.
La puntuació es reparteix segons les següents indicacions:
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a. Banc de proves hidràuliques (1 punt)
Els licitadors que disposin i proposin en la seva oferta de l’ús d’un banc de proves hidràuliques per les
comprovacions dels sistemes mecànics i hidràulics d’extinció, rebran 1 punt addicional.
Com a condició per l’acceptació de la proposta dels licitadors, s’exigeix que les seves característiques s’adeqüin
per l’execució de les proves descrites en la norma EN-1028
La oferta de les instal·lacions per part del licitador implicarà la obligació de l’adjudicatari a l’execució de la bateria
de proves prevista a la norma EN-1028 cada vegada que el Servei Tècnic ho sol·liciti sense càrrec per aquest
Servei.
OFERTA: SI (1 PUNT)

b. Cabina de pintura (1 punt)
Els licitadors que disposin i proposin en la seva oferta de una cabina de pintura, rebran 1 punt addicional.
Com a condició per l’acceptació de la proposta dels licitadors, s’exigeix que la capacitat de la cabina sigui per un
vehicle de llargada superior a 10.000 mm., que disposi de àrea de preparació, sala de mescles de pintura i espai
de volum d’assecat per un vehicle complet.
OFERTA: SI (1 PUNT)

c. Equips industrials per al mecanitzat i reconstrucció de les estructures (1 punt)
Els licitadors que disposin i proposin a la seva oferta d’equips industrials per a la reconstrucció de carrosseries
d’alumini dissenyades com a vehicles d’emergències, rebran 1 punt addicional.
Com a condició per l’acceptació de la proposta dels licitadors, s’exigeix que aquests disposin com a mínim
d’oxitall, plegadores industrials, cisalla automàtica, premses de grans espessors, tronçadores per tall de perfils i
equips de soldadura mig/tig.
OFERTA: SI (1 PUNT)

6. Disposició de vehicles taller per a l’execució del contracte (fins a 4 punts)
Els licitadors hauran de disposar de vehicles taller idonis i adequats a l’objecte del contracte. Els vehicles que el
licitador proposi hauran de ser identificats i únicament es valoraran aquells que siguin a disposició del personal
adscrit en exclusivitat per a l’execució del contracte. Es valorarà la quantitat proposada atorgant la màxima
puntuació a l’oferta que assigni un major nombre de vehicles vàlids, i a la resta d’ofertes, s’aplicarà la formula:
Puntuació: oferta licitador x puntuació màxima / millor oferta
OFERTA: 12 VEHICLES (4 PUNTS)
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7. Nombre de tallers propis o concertats que l’empresa ofereixi en cada àmbit territorial (fins a 14 punts).
D’acord amb la distribució següent:
Es valorarà l’oferta que posi a disposició del contracte, de manera acreditada, tallers propis o concertats en les
poblacions on estan ubicats els vehicles objecte de manteniment
L’oferta de l’empresa ha d’indicar la localitat on es troben ubicats els tallers.
S’assignarà 0,4 punts per taller acreditat.
OFERTA: 110 TALLERS (14 PUNTS)

En conseqüència, es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa Iturri, SA, la qual ha obtingut 99 punts sobre
100 possibles.

Màxim del Valle Ferrer

Cap del Servei Tècnic de la DGPEIS
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