R/N: IT/CP00037 IT-2022-28

Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

IT-2022-28

Modalitat

Unitat
promotora

Subdirecció General d'Administració i Serveis

Procediment

Obert

Objecte

Subministrament de 850 cascos modulars i kits de comunicació, així com la seva
instal·lació en el casc per a la Direcció General de la Policia (DGP).

Tipus

Contracte Públic

Subministraments

Antecedents
1. Per resolució de data 8 de setembre de 2021 s'aprova l’expedient de contractació del contracte de
referència i s'acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. En data 13 d’octubre de 2021, es reuní telemàticament la Mesa de Contractació per fer l’obertura
dels sobres "A" que inclouen la documentació de caràcter general aportada pels licitadors.
Les empreses que varen presentar-se són les següents:
•
•
•

MOTOCARD BIKE, S.L. (B61643540): LOTS 1 i 2
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL (B63181440): LOTS 1 i 2
ITURRI S.A Y CLOSA SEBASTIA SL DPG UTE ACONSTITUIR LEY 18/1982 Pendent de
conformar: LOTS 1 i 2

Un cop es comprova que s'ha presentat correctament la documentació administrativa, queden admeses
a la licitació.
3.En data 19 d’octubre de 2021 es va fer l'acte d’obertura dels sobres "B" que contenen la documentació
relativa als criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn de judicis de valors.
Es comprova que totes les empreses presenten la documentació d’acord amb el previst en el Plec de
clàusules administratives particulars i es lliura als tècnics de la unitat promotora del contracte, per tal
que emetin informe de valoració requerint, però, aclariment a l’empresa MOTOCARD BIKE, S.L.
referent al certificat de durabilitat del casc.
4.En data 24 de febrer de 2022 , es realitzà l’acte públic d’obertura del sobre C, que inclou la oferta
econòmica així com els criteris valorables automàticament.
El president informa inicial a la Mesa que l’empresa MOTOCARD BIKE, S.L entrega l’aclariment requerit
dins del termini establert.
Seguidament, informa a la Mesa que, en data 17 de febrer de 2022, el Cap de la Divisió Tècnica de
Planificació de la Seguretat signa l’informe de valoració de les mostres entregades al sobre B d’aquesta
licitació, la qual queda reflectida als següents quadres:
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Tot seguit s'obren els sobres "C", donant-se a conèixer les ofertes relatives als criteris d’adjudicació no
dependents d’un judici de valor, entre altres el preu, que queden reflectits a l’acta de sobre C.
Un cop oberts els sobres C, el president va obrir un torn de preguntes en el qual alguns dels
representants van prendre paraula per exposar les qüestions recollides a l’acta del sobre C.
5. En data 8 d’abril de 2022 es reuní novament la Mesa de contractació a fi d’elevar acord de proposta
d’adjudicació.
El president comença l’acte indicant a la Mesa que, d’acord a l’acte d’obertura del sobre C, aquelles
empreses que van considerar que havien fet una interpretació diferent en aspectes relacionats amb la
durada de la bateria i les peces de recanvi, entre d’altres, podien fer i enviar un petit escrit d’aclariments
on manifestin que és el que estan oferint sobre el supòsit interpretatiu amb el qual han realitzat la oferta
per a que la Unitat Tècnica pugui valorar aquestes de forma adient, sempre, sense modificar l’oferta.
Les empreses licitadores que van enviar aquests escrits van ser:

Un cop exposat, el president va continuar, informant a la Mesa, que, en data 22 de març de 2022, el
Subdirector General d'Administració i Serveis de la Direcció General de Policia-Mossos d’Esquadra
signa els informes de valoració per als lots 1 i 2 de l’expedient de subministrament de 850 cascos
modulars i kits de comunicació, així com la seva instal·lació en el casc per a la Direcció General de la
Policia (DGP). D’acord amb aquest, les puntuacions queden resumides a la següent taula:
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D’acord a l’esmentat informe, en relació al lot 1, s’exposa que l’oferta presentada per la UTE
ITURRICLOSA SEBASTIÀ, ha presentat una oferta inferior en un 36,76% respecte l'import de licitació,
per la qual cosa incorre en baixa desproporcionada tal i com s’indica a l’apartat J del Quadre de
Característiques del contracte.
També s’indica, per als lots 1 i 2. que s’han valorat 168 hores en mode repòs per a la mateixa empresa,
que és el que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques i es una informació que apareix a la memòria
tècnica i descriptiva del sobre C d’aquesta licitació. En quant a la composició del teixit del encoixinat
del casc ofert per la UTE ITURRI-CLOSA SEBASTIÀ, no es valora aquesta millora ja que a l'etiquetatge
del casc es pot comprovar que la composició del teixit de l'encoixinat és 56% de polièster i no del 100%
tant per al lot 1 com per al lot 2.
Un cop vist l’informe, la Mesa indica que l’òrgan de contractació requereixi la comunicació de justificació
d’oferta anormalment baixa al licitador UTE ITURRI-CLOSA SEBASTIÀ per al lot 1, que l’empresa
entrega dins de termini, i d’acord a l’informe, de data 7 d’abril de 2022, del Subdirector general
d’Administració i Serveis de la DGP-Mossos d’Esquadra, la Mesa considera la justificació com adient i
l’admet.
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Així mateix la Mesa acorda elevar a l’òrgan de contractació proposta d’adjudicació a les empreses
següents ja que han presentat les propostes més avantatjoses, i a més compleixen amb els plecs:

6. L'empresa proposada adjudicatària ha acreditat la capacitat i la solvència, així com la constitució de
la garantia definitiva per ambdós lots, el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social, així com trobar-se d'alta i al corrent del pagament de l'Impost d'Activitats Econòmiques.
Fonaments de dret
I. L'article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i,2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
II. En virtut de la competència que m'atribueix la Resolució IT/81/2011, de 18 de gener, DOGC 5802,
de 24.1.2011, de delegació de competències del conseller d'Interior en el secretari general del
Departament d'Interior i d'acord amb la proposta d'adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació.
RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:
Nº lot
1 Subministrament de 600 cascos modulars

logotipats, equipats amb sistemes de
comunicació, per dotar agents que circulen
preferentment en vies interurbanes
2 Subministrament de 250 cascos modulars
logotipats, equipats amb sistemes de
comunicació, per dotar agents que circulen
preferentment per vies urbanes.

Empresa adjudicatària

Termini de lliurament
màxim

ADTEL SISTEMAS DE
TELECOMUNICACION,
SL

120 Dies

ADTEL SISTEMAS DE
TELECOMUNICACION,
SL

120 Dies

Pressupost de licitació

Import d’adjudicació

Nº lot

Import
base €

IVA €

Import amb
IVA €

Import
base €

IVA €

Import amb
IVA €

1

438.000,00

91.980,00

529.980,00

339.420,15

71.278,23

410.698,38

2

135.000,00

28.350,00

163.350,00

125.148,99

26.281,29

151.430,28

S’inclouen a l’oferta les millores presentades per l’empresa a la seva oferta.
2. Nomenar com a responsable d'aquest contracte a la persona que ha estat designada al Quadre de
característiques del contracte.
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3. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d'acord amb el que
disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment administratiu.
Contra aquesta resolució es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de
contractació en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la remissió d’aquesta
notificació, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, d’acord amb l’article 44 i
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, o alternativament, recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el
termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de rebre la notificació, tot això,
4. Publicar l’adjudicació del contracte i el termini per a la formalització en el perfil de contractant d’acord
amb el que disposa l’article 151.4 de la LCSP.

El secretari general
Oriol Amorós i March
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