R/N: EC/CP00034 EC-2022-66

GENERALITAT DE CATALUNYA

Informe justificatiu
Expedient

EC-2022-66

Unitat
promotora

Servei d'Acció Transversal i Serveis Interns

Procediment

Basat per Encàrrec directe

Objecte

Serveis de transport en fred de la Gerència de Serveis Comuns del
Districte Administratiu i les dependències de la Intervenció General i la
Secretaria de Difusió del Departament d’Economia i Hisenda, de l’1 de
gener fins al 7 de juliol de 2022.

Modalitat

Import base €
Pressupost licitació

1.000,00

Valor estimat

1.000,00

Termini d'execució

Tipus

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

210,00
-

1.210,00
-

6 mesos i 7 dies (fins el 7 de juliol de 2022)

Justificació de la necessitat de contractar
Atendre les necessitats dels serveis comuns del Districte Administratiu i de les dependències
de la Intervenció General i la Secretaria de Difusió del Departament d’Economia i Hisenda, de
disposar d’un servei de transport en fred de mostres arreu del territori que, per les seves
característiques, no pot ser satisfeta amb els mitjans propis.
En concret les adreces són les següents:
Districte Administratiu: Alts Forns, 44, 08038 Barcelona
Intervenció General : Fontanella, 7, 08010 Barcelona
Secretaria de Difusió : Passeig de Gràcia, 107, 08008 Barcelona
El contracte que es proposa deriva del lot 2 de l’Acord marc de serveis de missatgeria i
transport en fred - Exp. CCS 2020 2, dividit en dos lots (Lot 1: Serveis comuns de missatgeria
i Lot 2: Serveis de transport en fred). L’acord marc s’ha adjudicat per al període del 8 de juliol
de 2020 fins al 7 de juliol de 2022.
Determinació del preu del contracte
El preu del contracte es determina d’acord amb la previsió de necessitats durant l’any 2022,
d’acord amb les necessitats previstes pels serveis comuns del Districte Administratiu i unitats
que en depenguin, i en base als preus unitaris de l'acord marc esmentat.

Lot 2: Serveis de transport en fred

Import sense IVA
1.000,00 €

Import amb IVA
1.210,00 €
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L’IVA que s’aplica és del 21%, tot i que puntualment se’n pot produir algun d’exempt.
L’objecte del contracte s’adjudicarà per preus unitaris.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Termini d’execució
El termini d’execució del contracte serà el comprès des de l’1 de gener de 2022, o des de la
notificació d’adjudicació si aquesta és posterior, fins al 7 de juliol de 2022.
Proposta d’utilització de procediment de contractació
Bast en acord marc.
La prestació dels serveis de transport en fred s’executarà mitjançant encàrrecs de serveis
d’acord amb les condicions dels serveis establertes en el plec de prescripcions tècniques de
l’Acord marc dels serveis de de missatgeria i transport en fred - Exp. CCS 2020 2.
Codi del vocabulari comú de contractes públics (CPV)
Segons l’objecte de l’expedient de contractació el codi per aquesta contractació és el següent:
CPV: 60161000-4

Serveis de transport de paquets

Dades de l’empresa adjudicatària
Les empreses adjudicatàries del lot 2 de l’acord marc són les següents:
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Pagament
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Es preveuen pagaments mensuals a mes vençut pels serveis efectivament realitzats.
Per tal que l’Administració pugui fer efectiu els pagaments, l’adjudicatari lliurarà les
corresponents factures, on es detallarà de forma clara els serveis realitzats i els preus unitaris.
Aquestes factures aniran acompanyades dels certificats positius de conformitat emesos pel
Servei d’Acció Transversal i Serveis Interns de la Gerència de Serveis Comuns del Districte
Administratiu.
Garantia definitiva
Aquest contracte està eximit de dipositar la garantia definitiva, atès que la garantia definitiva
dipositada en l’Acord Marc, tal i com es recull en l’apartat P del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc, respon als incompliments tant
de l’acord marc com dels contractes basats de què es tractin.
Control en l’execució del contracte
La direcció, coordinació i supervisió de les tasques objecte d’aquest contracte es duran a
terme pel Servei d’Acció Transversal i Serveis Interns.
En aquest expedient es designa com a responsable del contracte el/la cap del Servei d’Acció
Transversal i Serveis Interns.

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2022

1.000,00

210,00

DD0301

D/222000100/1210/0000

Maria Jose Marti Gonzalez
Gerent
Gerència de Serveis Comuns
Districte Administratiu
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