Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

ANUNCI
Del Departament de Justícia pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de servei
d’acompanyament a la víctima del delicte en seu judicial (SAVD), (exp. JU-115/20 GEEC JU
2020 198).
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, carrer Foc, 57, 08038
Barcelona, telèfon 938872874
b) Adreça electrònica: contractacions.dj@gencat.cat.
c) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/justicia
d) Dependència que tramita l'expedient: Direcció de Serveis.
e) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
f) Número d'expedient: JU-115/20 GEEC JU 2020 198.
-2 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: servei d’acompanyament a la víctima del delicte en seu judicial
(SAVD)
b) Admissió de pròrroga: si, amb una durada de 24 mesos.
c) Admissió de variants: no.
d) Divisió en lots: sí.
Lot 1: gestió dels Serveis d’Acompanyament a la Víctima del Delicte en seu judicial de les
comarques de Barcelona i de Girona.
Lot 2: gestió dels Serveis d’Acompanyament a la Víctima del Delicte en seu judicial de les
comarques de Lleida, de Camp de Tarragona i de Terres de l’Ebre.
e) Lloc d'execució: Catalunya.
f) Termini d'execució: des de l’1 de novembre de 2020 o des de la data de formalització del
contracte si aquesta és posterior, i fins al 31 de desembre de 2022.
g) Establiment d'un acord marc: No.
h) Codi CPV: 75200000-8 (serveis socials i específics de l’annex IV LCSP).
i) Codi NUTS: ES.
-3 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: urgent (art. 119 LCSP i disposició addicional cinquena del Decret Llei 11/2020,
de 7 d'abril).
c) Procediment: obert (art. 156 LCSP).
d) Tramitació electrònica: sí.
e) Sotmès a regulació harmonitzada: sí.
f) S’aplica un acord marc: no.
g) S’aplica una subhasta electrònica: no.
-4 Pressupost de licitació i valor estimat
El pressupost màxim de licitació és de 4.137.972,08 euros, dels quals 3.419.811,62 euros
corresponen al preu del contracte i 718.160,46 euros a l’IVA (21%), distribuïts en les següents
anualitats:
Lot
1
2
1
2
1
2

Anualitat
2020
2020
2021
2021
2022
2022

Import (IVA exclòs)
163.916,27 euros
99.146,17 euros
983.497,60 euros
594.876,99 euros
983.497,60 euros
594.876,99 euros

IVA (21%)
34.422,42 euros
20.820,70 euros
206.534,50 euros
124.924,17 euros
206.534,50 euros
124.924,17 euros

Import total
198.338,69 euros
119.966,87 euros
1.190.032,10 euros
719.801,16 euros
1.190.032,10 euros
719.801,16 euros
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Valor estimat del contracte: 7.891.872,96 euros, distribuïts en les següents lots:
Lot
1
2

Valor estimat del contracte
4.917.488,00 euros
2.974.384,96 euros

-5 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).
-6 Obtenció de la documentació i informació
a) Adreça electrònica: contractacions.dj@gencat.cat.
b) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/justicia
-7 Requisits específics del contractista
Els proposats adjudicataris han de presentar, a requeriment de l’òrgan de contractació, la
documentació relacionada en la clàusula 17.2 del plec de clàusules administratives particulars i
qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini
en l’apartat J del quadre de característiques del PCAP.
-8 Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació es troben detallats a l’apartat G del quadre de
característiques i a l’annex núm. 4 del plec de clàusules administratives particulars.
-9 ACP aplicable al contracte?: sí.
-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 7 d’octubre de 2020 a les 14:00:00 hores.
Les ofertes rebudes amb posterioritat, és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant, es
consideraran extemporànies.
b) Presentació electrònica d’ofertes: mitjançant l’eina “Sobre digital” del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/justicia
c) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: sí.
d) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: no hi ha cap limitació.
e) S’accepta la facturació electrònica: sí.
-11 Obertura de proposicions
L’acte públic d’obertura tindrà lloc a les 12.00 hores del 16 d’octubre de 2020 mitjançant mesa
pública virtual. En el tauler d’avisos es publicarà l’enllaç que permetrà fer el seguiment
telemàtic de l’acte públic en directe per part de les empreses interessades.
-12 Condicions particulars per l’execució del contracte
Els contractistes, quan l’Administració així ho requereixi, estaran obligats a proporcionar a
l’Administració contractant la informació a la qual es refereix l’article 217 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic. Veure l’annex número 6 del PCAP.
-13 Tramesa de l’enviament de l’anunci previ al DOUE: 30 de març de 2020.
-14 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: el 16 de setembre de 2020.
-15 Llengües per redactar les ofertes o sol·licituds: català i castellà.
-16 Recurs
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La informació relativa al règim de recursos aplicables a aquest expedient es recullen en la
clàusula 2a. del PCAP.
-17 Tramitació del procediment de licitació i declaració de tramitació urgent
Expedient de contractació que concorre en el supòsit habilitant per a l’ús del procediment
d’urgència de l’article 119 de la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
previst a la disposició addicional cinquena del Decret Llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual
s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la
pandèmia generada per la COVID-19

La cap del Servei de Contractació
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