QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Núm. de l’expedient: IT-2018-1042
A. Objecte del contracte: subministrament de cartutxeria diversa per a la Direcció
General de la Policia (DGP) i per a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC),
distribuït en 2 lots, per a l’any 2019, d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques (en
endavant PPT).
A1. Lots: es pot licitar per un o per tots dos lots, distribuïts segons destinatari, de la
manera següent:
Lot
1
2

Objecte
Cartutxos calibre 9x19mm amb falsa ogiva i expansió controlada. Munició de
servei per a la DGP
4.000.000 cartutxos calibre 9x19mm. Munició per
a pràctiques de tir, distribuïts de la forma següent

Quantitat
800.000

Sublot 2.1 per a la DGP

3.000.000

Sublot 2.2 per a l’ISPC

1.000.000

A2. Codi CPV: 35331500-8. Cartutxeria.
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
A tant alçat
Preus unitaris
B2. Valor estimat del contracte, d’acord amb el detall següent:
Lot
1
2

Pressupost licitació
400.000,00€
1.000.000,00 €

Import pròrroga
1.000.000,00 €
Total valor estimat

Valor estimat per lot
400.000,00 €
2.000.000,00 €
2.400.000,00 €

B3. Pressupost base de la licitació, d’acord amb el detall següent:
Lot
1
2
Total

Pressupost base
400.000,00 €
1.000.000,00 €
1.400.000,00 €

B4. Revisió de preus

Sí

Import de l’IVA
84.000,00 €
210.000,00 €
294.000,00 €

Total pressupost base del lot
484.000,00 €
1.210.000,00 €
1.694.000,00 €

No

C. Existència de crèdit
C1. Partides pressupostàries:
Lot

Sublot

1
2

2.1
2.2

Unitat
directiva
DGP
DGP
ISPC

Partida pressupostària
IT04D/221008900/2210/0000
IT04D/221008900/2210/0000
6208D/227001415/2241/0000
Total

C2. Expedient d’abast plurianual:

Sí

Import
(sense IVA)
400.000,00 €
750.000,00 €
250.000,00 €
1.400.000,00 €

Import
(amb IVA)
484.000,00 €
907.500,00 €
302.500,00 €
1.694.000,00 €

No

D. Termini, condicions i lloc de lliurament:
D1. Termini de lliurament: comú per a tots dos lots, 90 dies a comptar des de la data de
la signatura del contracte i, com a data límit, el 15/12/2019.
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D2. Llocs de lliurament:
Unitat
Lot Sublot
directiva
1
DGP
2.1

DGP

2.2

ISPC

2

Lloc lliurament
Unitat d’Armes de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra (PGME), Complex Central de PGME, Avinguda
de la Pau, 120, 08206-Sabadell
Armeria de l’Àrea d’Instructors de l’Escola de Policia de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Carretera C-17,
Barcelona-Ripoll, km 13,5; 08100 Mollet del Vallès

(*) Abans del lliurament, l’empresa o empreses adjudicatària/es, s’hauran de posar en contacte
amb la Unitat d’Armes per planificar-ne el lliurament.

D3. Condicions de lliurament. Les que s’estableixen al PPT, apartats 1 i 3 de cada lot.
D4. Prorrogable

Sí Només en el lot 2

D5. Termini màxim de pròrroga: el lot 2 d’aquest contracte es podrà prorrogar l’any 2020
i el termini de lliurament del material també serà de 90 dies a comptar des de la signatura
del contracte de pròrroga.
E. Variants:

Sí

No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació:
Ordinària
Urgent
Anticipada, condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient de l’exercici 2019 i a l’autorització administrativa
corresponent en relació a l’adquisició de la munició.
F2. Procediment d’adjudicació: Obert de regulació harmonitzada de la Llei 24/2011, de 2
d’agost de 2011, de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i la seguretat
(LCSPDS)
F3. Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital:
presentació de mostres físiques.

Sí

No, ja que és necessària la

Les proposicions 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.
En el cas de les mostres del sobre B, el lloc de presentació és la Unitat d’Armes de la
DGP, Complex Central Mossos d’Esquadra, Avda. de la Pau, 120 de Sabadell
G. Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica
G1. Solvència econòmica i financera: volum de negocis de les tres darrers anualitats
concloses.
Requisit mínim: l’any de més volum ha de ser igual o superior a 1,5 vegades el
pressupost del contracte.
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 el qual ha 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 de no estar
obligats podran acreditar la solvència amb una declaració indicant el volum de negocis
global de l’empresa en cada anualitat.
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G2. Solvència tècnica: principals contractes realitzats, els darrers cinc anys, de
naturalesa igual o similar als 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, la data i el destinatari, públic o privat,
del contracte, expedit per l’òrgan o entitat competent o, si no hi ha certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari acompanyada dels documents en poder d'aquest que
acreditin la realització del contracte.
G3. Adscripció de mitjans materials o personals a l’execució del contracte:

Sí

No

H. Criteris d’adjudicació: d’acord amb l’annex 4 del Plec de clàusules administratives
particulars (en endavant PCAP).
La valoració mitjançant judicis de valor, s’articula en dos fases, una primera de verificació
del compliment del plec de prescripcions tècniques, i, superada aquesta fase, una
segona de valoració pròpiament dita.
I. Criteris per a la determinació d’ofertes anormalment baixes: no se n’estableixen.
J. Documentació a presentar per les empreses licitadores:
 Formulari normalitzat del Document europeu únic de contractació*. Es pot
utilitzar una d’aquestes dues versions del document.
Model DEUC de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Model de la Comissió Europea

Sobre A

A la part IV del Document europeu únic de contractació, els licitadors
només han de donar resposta a la primera de les preguntes, sobre la
indicació global relativa a tots els criteris de selecció. Per tant, no han
d’informar la resta d’apartats d’aquesta part IV.
 Declaració responsable de l’annex 1
Vegeu annex 1 del PCAP
A lliurar a la seu del Departament d’Interior, Diputació, 355, registre
general, lots 1 i 2
 Memòria descriptiva i/o fitxa tècnica de la munició presentada com

a mostra en català/castellà.
Sobre B

A lliurar a la Unitat d’Armes de la DGP, Complex Central Mossos
d’Esquadra, Avda. de la Pau, 120 de Sabadell
 Lot 1, 5.030 cartutxos calibre 9x19mm amb falsa ogiva i expansió
controlada
 Lot 2, 5.000 cartutxos calibre 9x19mm. Munició per a pràctiques de tir.
Vegeu annexos 2 i 4 del PCAP

Sobre C

 Oferta econòmica i altres criteris valorables automàticament d’acord amb
el model de l’annex 3 del PCAP
Vegeu annexos 3 i 4 del PCAP
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Important:
- La presentació de documentació en un sobre que no correspongui pot ser causa
d’exclusió.
- Les despeses originades pels assajos d’AITEX amb un cost aproximat de 860,00 € aniran
a càrrec de cada licitador
- Les mostres no es retornaran a l’empresa licitadora.
K. Garanties
K1. Garantia provisional:
Sí
No Import:
K2. Garantia definitiva:
Sí
No Import: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs
K3. Termini de garantia: 6 mesos a comptar des de la data de la recepció del material.
L. Condicions especials d’execució: d’acord amb l’apartat f) de la clàusula vint-ivuitena del Plec de clàusules administratives.
M. Obligacions contractuals essencials: confidencialitat i seguretat en el
subministrament d’acord amb la clàusula vint-i-novena del Plec de clàusules
administratives
N. Modificacions del contracte: aquest contracte podrà ésser modificat, per raons
d’interès públic relacionades amb mesures d’estabilitat pressupostària, amb una baixa de
fins al 20% de l’objecte i el preu del contracte, sempre que sigui amb anterioritat al
lliurament del material.
O. S’admet subcontractació

Sí

No

P. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o
empreses adjudicatàries: 1.500,00 €
Q. Penalitats: d’acord amb l’article 193.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del sector públic i, pel que fa a l’incompliment de les obligacions contractuals
essencials, a judici de l’òrgan de contractació en funció de la gravetat del fet, la
imposició d’una penalitat del 10 % del pressupost del contracte, exclòs l’IVA o la
resolució del contracte.
R. Tramitació i pagament de les factures: les dades rellevants als efectes de
tramitació de la facturació són les següents:
R1. A banda dels codis que identifiquen les unitats que han de tramitar la factura (codis
DIR3) establerts a la clàusula vint-i-sisena del PCA, els codis específics que identifiquen
el contracte són:
Lot Sublot Centre gestor destinatari
1
IT04-Direcció General de la Policia
2.1 IT04-Direcció General de la Policia
2
2.2 6208-Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Codi expedient factura
IT-2018-1042-01
IT-2018-1042-02
Es lliurarà un cop
formalitzat el contracte

R2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent:
Termini únic per lot/sublot i centre gestor, quan s'hagi executat la totalitat de
X
l'objecte del contracte.
R3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:
X Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades.
4
Informat per l’Assessoria Jurídica en data 23.11.2018

R4. Òrgan encarregat de la validació de les factures:
Lot Sublot Òrgan encarregat de validació de les factures
1
Sub-director/a general d’Administració i Serveis de la DGP
2.1 Sub-director/a general d’Administració i Serveis de la DGP
2
2.2 Sub-director/a general d’Administració i Suport Acadèmic de l’ISPC
R5. Respecte al lot 2, sublot 2.2, els codis DIR3, són els següents:
Funció

Codi

Oficina comptable

A09018876

Òrgan gestor

A09006153

Unitat tramitadora

A09006153

Identificació
INTERVENCIÓ GENERAL DE CATALUNYA RBLA. DE
CATALUNYA, 19-21 08007 - BARCELONA
INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUN CTRA.
C-17, BARCELONA-RIPOLL, KM 13,5 08100 MOLLET DEL
VALLES
INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUN CTRA.
C-17, BARCELONA-RIPOLL, KM 13,5 08100 MOLLET DEL
VALLES

S. Responsable del contracte:
Lot Sublot Òrgan encarregat de validació de les factures
1
Sots-cap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat DGP
2.1 Sots-cap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat DGP
2
2.2 Cap de l’Àrea d’Instuctors de l’Escola de Policia de l’ISPC
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. Tramitació digital de l’expedient.- Aquest expedient es tramita parcialment respecte
als lots 1 i sublot 2.1, mitjançant el Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació.
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
en el perfil.
Barcelona, 11 de desembre de 2018
El cap del Servei de Contractació i Patrimoni

CPISR-1 Santiago Lewin-Richter VidalQuadras
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