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Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

JU-2021-156- lot 2

Unitat
promotora

Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia

Procediment

Obert

Objecte

Subministrament i distribució de material de laboratori destinat a l’Institut
de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya

Modalitat

Tipus

Contracte Públic

Subministraments

Antecedents
1. Per resolució del secretari general, de data 28 de juny de 2021, es va aprovar l’expedient
de contractació de referència i es va acordar l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. El termini per a presentar ofertes havia de finalitzar el 14 de juliol de 2021 però, arran
d’una pregunta al perfil del contractant, es va posar de manifest un error en les referències
d’uns articles a l’annex núm. 1-B del plec de prescripcions tècniques. Per aquest motiu, el 12
de juliol de 2021, el secretari general va signar la resolució de correcció d’errada, que es va
publicar posteriorment a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública juntament amb el
plec de prescripcions tècniques esmenat. Es va establir un nou termini de presentació
d’ofertes que va finalitzar el 27 de juliol de 2021, a les 14 hores.
3. El 29 de juliol de 2021, va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació en la qual es van
obrir els sobres A, que contenien la documentació general, de les tres empreses
presentades a la licitació, que van ser, per ordre d’entrada i segons els lots als quals
licitaven les següents:
- TEKNOKROMA ANALÍTICA, S.A. – lot 2
- PROQUINORTE, S.A. – lot 2
- SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L. – lot 2
Després de veure la documentació presentada, la Mesa va acordar acceptar les tres
empreses a la licitació i va decidir obrir els sobres B de les empreses, que contenien les
ofertes econòmiques. La Mesa va acordar, per unanimitat, acceptar les ofertes dels sobres B
de les empreses admeses a la licitació, i es va lliurar la documentació a la persona
representant de la Unitat Promotora, per tal que en fes la valoració, el recàlcul, comprovés si
hi havia baixes temeràries, analitzés la resta d’elements a tenir en compte i elaborés un
informe de proposta d’adjudicació.
4. El 26 d’agost de 2021, es va convocar la Mesa virtualment, mitjançant correu electrònic,
per tal d’analitzar l’informe de valoració de les ofertes econòmiques i proposta d’adjudicació
elaborat per la Unitat Promotora. La Mesa va acceptar l’informe i va acordar per unanimitat
atorgar les puntuacions totals següents:

C. Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 857 40 00
justicia@gencat.cat
www.gencat.cat/justicia

1/5

R/N: JU/CP00037 JU-2021-156

La Mesa va acordar proposar l’adjudicació del lot 2 del contracte a l’empresa
PROQUINORTE, S.A., atès que no es trobava en cap supòsit de baixa desproporcionada o
amb valors anormals i complia amb els requisits que es demanaven en el plec de
prescripcions tècniques.
5. El 10 de setembre de 2021, es va enviar el requeriment de documentació a l’empresa
proposada com a adjudicatària. I el 20 de setembre de 2021, es va enviar un nou
requeriment a l’empresa en resposta a la seva sol·licitud del 17 de setembre de 2021, en la
qual ens demanaven un nou termini per tal de poder constituir la garantia definitiva, atès que
la informació inclosa en les instruccions que els vam facilitar no era correcta.
6. El 27 de setembre de 2021, un cop rebuda la documentació relativa a la garantia
definitiva, es va convocar virtualment la Mesa de valoració de la documentació aportada pel
proposat adjudicatari. La Mesa va acordar demanar a l’empresa que aportés el rebut bancari
del pagament de l’assegurança, que va aportar correctament. La Mesa va acceptar tota la
documentació presentada per l’empresa proposada com adjudicatària.

Fonaments de dret
Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 150, 151 i 158 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, i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada
per la Mesa de Contractació.

RESOLC:
1. Adjudicar el lot 2 del contracte relatiu al subministrament i distribució de material de
cromatografia destinat a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya a
PROQUINORTE, SA amb NIF A48202451, per l’import que s’especifica a continuació, i per
un període de temps comprès entre la seva formalització i el 31 de desembre de 2021:
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Import base €

IVA €

Import amb IVA €

33.264,19

6.985,48

40.249,67

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

29.539,88

6.203,37

35.743,25

Pressupost licitació

Import adjudicació
Termini d’execució

Des de la data de signatura del contracte fins al 31 de desembre de 2021

D’acord amb l’oferta presentada per l’empresa i un cop esmenades les errades aritmètiques:
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Aquests imports són màxims i s’exhauriran o no en funció dels subministraments
efectivament realitzats.
2. Declarar deserts el lot 1 relatiu al subministrament de material fungible de laboratori i el lot
3 relatiu al subministrament de material d’aparells, atès que cap empresa ha presentat oferta
per a aquests lots.
3. Designar com a responsable d’aquest contracte al gerent de l’Institut de Medicina Legal i
Ciències Forenses de Catalunya.
4. Notificar la resolució als licitadors. Contra aquesta resolució es pot interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 dies
hàbils a comptar a partir de la data d’enviament de la notificació electrònica i de publicació
en el perfil del contractant (DA 15 de la LCSP). Aquest recurs es pot interposar en els llocs
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establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, al registre de l’òrgan de contractació o en el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic prèviament o alternativament, a la interposició del
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els
articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria
contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
5. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la seva
formalització, d’acord amb el que disposa 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.

Secretari general
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