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Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

IT-2022-16

Unitat
promotora
Procediment

Subdirecció General d'Administració i Serveis

Objecte

Subministrament d'un (1) sistema d'anàlisi químic per l'ús forense per
portar a terme estudis de les disciplines de balística i traces instrumentals
a la Unitat Central de Balística i Traces Instrumentals (UCBTI) de la
Direcció General de la Policia (DGP)

Negociat sense publicitat

Modalitat

Tipus

Contracte Públic

Subministraments

Antecedents
1. Per resolució de data 18.06.2021 s'aprova l’expedient de contractació del contracte de
referència i s'acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. En data 22.06.2021, es convida a l’empresa INDRA SISTEMAS, SA a presentar oferta a
aquesta licitació. D’acord amb l’article 168.a).2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP), és l’única empresa que pot dur a terme el contracte, ja
que tant el mètode com els estris o figures de l’equipament idonis per dur a terme les proves
estan patentats per l’empresa INDRA Sistemas S.A. i no s’ha trobat cap alternativa.
3. D’acord amb el certificat de l’eina Sobre Digital, INDRA SISTEMAS, SA, presenta oferta
en data 05.07.2021. L’oferta s’obre en data 8.07.2021; la documentació administrativa
presentada és correcta.
4. Des del Servei de Contractació i Patrimoni, en data 8.07.2021, es convida a l’empresa a
presentar nova oferta per a la millora de l’únic aspecte negociable que és el preu.
5. L’empresa licitadora, en data 09.07.2021, manifesta que manté les condicions de l’oferta
de data 05.07.2021.
6. En data 09.07.2021, el subdirector general d’Administració i Serveis de la Direcció
General de la Policia, proposa l'adjudicació del contracte a l'empresa INDRA SISTEMAS,
S.A., per un import de 184.446,67 €, IVA no inclòs, ja que és l'única empresa que pot
executar l'objecte del contracte i, a més, la seva oferta compleix amb els requisits del Plec
de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques.
7. L'empresa proposada adjudicatària ha acreditat la constitució de la garantia definitiva, el
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com estar al corrent de
les obligacions tributàries respecte a l'Impost d'Activitats Econòmiques.

Fonaments de dret
I. Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles, 50, 151 i 158 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
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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 (LCSP).
II. En virtut de la competència que m'atribueix el Decret 96/2001, de 20,de març, sobre
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels seus serveis
complementaris, relacionats o derivats dins l'Administració de la Generalitat i altres
organismes públics i d'acord amb la proposta d'adjudicació efectuada per la Unitat
Promotora del contracte.

RESOLC
1.Adjudicar el contracte abans indicat a l’empresa INDRA SISTEMAS, S.A., amb les
característiques següents:
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

184.446,67

38.733,80

223.180,47

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

184.446,67

38.733,80

223.180,47

Pressupost licitació

Import adjudicació
Termini d’execució

5 mesos

2. Nomenar com a responsable d'aquest contracte a la persona que ha estat designada en
el Quadre de característiques.
3. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d'acord amb
el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
Contra aquesta resolució es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial en
matèria de contractació en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
remissió d’aquesta notificació, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
d’acord amb l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, o alternativament, recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que
es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós
administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de rebre la notificació, tot això, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri procedent
4. Publicar l’adjudicació del contracte i el termini per a la formalització en el perfil de
contractant d’acord amb el que disposa l’article 151.1 de la LCSP.

El secretari general

