Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

ANUNCI
Del Departament de Justícia pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de
transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de
Catalunya, (exp. JU-77/20 GEEC JU 2020 59).
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, carrer Pau Claris, 81,
5a planta, 08010 Barcelona, telèfon 93.316.41.00
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-77/20 GEEC JU 2020 59.
-2 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
b) Admissió de pròrroga: sí, pròrrogues successives que en total no sobrepassin el màxim de
24 mesos.
c) Admissió de variants: no.
d) Divisió en lots: sí:
Lot 1: transport de mostres en l’àmbit territorial de Barcelona Ciutat i l’Hospitalet de Llobregat i
Barcelona Comarques 1 (Nord).
Lot 2: transport de mostres en l’àmbit territorial de Barcelona Comarques 2 (Centre i Sud).
Lot 3: transport de mostres en l’àmbit territorial de Girona.
Lot 4: transport de mostres en l’àmbit territorial de Lleida.
Lot 5: transport de mostres en l’àmbit territorial de Tarragona.
Lot 6: transport de mostres en l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre.
Lot 7: transport de paqueteria en l’àmbit territorial de Barcelona.
Lot 8: transport de paqueteria en l’àmbit territorial de Lleida.
e) Lloc d'execució: Catalunya.
f) Termini d'execució: des de l’1 de setembre 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: 64121200-2.
i) Codi NUTS: ES.
-3 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinària (art. 116 LCSP).
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 295.686,89 euros, dels quals 244.369,34 euros
corresponen al preu del contracte i 51.317,55 euros a l’IVA (21%), distribuïts en els següents
lots:
Lot
Import (IVA exclòs)
IVA (10%)
Import total
1
63.633,20 euros
13.362,97 euros
76.996,17 euros
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2
3
4
5
6
7
8

26.593,34 euros
31.130,40 euros
35.316,00 euros
24.296,40 euros
23.880,00 euros
35.040,00 euros
4.480,00 euros

5.584,60 euros
6.537,38 euros
7.416,36 euros
5.102,24 euros
5.014,80 euros
7.358,40 euros
940.80 euros

32.177,94 euros
37.667,78 euros
42.732,36 euros
29.398,64 euros
28.894,80 euros
42.398,40 euros
5.420,80 euros

Valor estimat del contracte: 502.397,01 euros, distribuïts en els següents lots:
Lot 1: 130.831,84 euros.
Lot 2: 54.649,81 euros.
Lot 3: 64.012,48 euros.
Lot 4: 72.619,20 euros.
Lot 5: 49.963,68 euros.
Lot 6: 49.056,00 euros.
Lot 7: 72.048,00 euros.
Lot 8: 9.216,00 euros.
-5 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació de cada lot (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
a) Classificació empresarial d’aportació voluntària:
Grup R, subgrup 9, categoria A/1.
b) Solvència: els licitadors que no aportin la classificació esmentada en el punt anterior, hauran
d’acreditar la suficient solvència econòmica i financera i tècnica o professional, d’acord amb allò
establert a l’apartat K.1 del quadre de característiques del plec de clàusules administratives
particulars
c) 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 K.3 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: 15 de juny 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: es poden presentar ofertes
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a tots els lots.
d) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: sí, tal i com determina
l’apartat A.2 del quadre de característiques del PCAP.
e) S’accepta la facturació electrònica: sí.
-11 Obertura de proposicions
El dia, hora i l’enllaç que permetrà fer el seguiment telemàtic en directe per part de les empreses
interessades de l’obertura pública del sobre B, serà comunicat mitjançant un avís d’esmena del
perfil del contractant.
-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 7 del PCAP.
-13 Tramesa de l’enviament de l’anunci previ al DOUE: 18 de febrer de 2020.
-14 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 22 de maig de 2020.
-15 Llengües per redactar les ofertes o solꞏlicituds: català i castellà.
-16 Recurs
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
Expedient afectat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març (RD 463),de declaració l’estat de
alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada por el COVID-19 mitjançant la
Disposició Addicional 3a de declaració de la suspensió dels terminis per a la tramitació dels
procediments de les entitats del sector públic. S’aixeca la seva suspensió el dia 7 de maig de
2020 per la disposició addicional vuitena del Reial Decret Llei 17/20, de 5 de maig, de mesures
de suport a el sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de
l'COVID-2019.
La cap del Servei de Contractació
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