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JU/G2029 JU-2017-1478
Resolució d'adjudicació del contracte

Contracte : Contracte Públic

Unitat promotora : Àrea de Règim
Interior i Serveis Generals

Tipus : Serveis
Procediment : Derivat d'acord marc
Expedient : JU-2017-1478
Títol : DAM Serveis postals Lot 2 - gener a desembre 2018

Antecedents
1. El 4 d’agost de 2017, el president de la Comissió Central de Subministraments
resol adjudicar l’Acord marc de serveis postals (exp. CCS 2016 23), lot 2 (resta de
productes de serveis postals), a l’empresa Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos SA, amb NIF A83052407. Aquest Acord Marc té un període de vigència
fins al 30 de setembre de 2019.
2. El 20 de febrer de 2018, el cap de l’Àrea de Règim Interior i Serveis Generals,
realitza un informe justificatiu amb les previsions pressupostàries previstes per a la
Secretaria General per assumir la despesa derivada dels enviaments postals del
Departament de Justícia, entre l’1 de gener i el 31 de desembre d’enguany.
Fonaments de dret
I. S’han acomplert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest
contracte.
Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposa l’article 198.4 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada.
RESOLC:
1. Adjudicar el contracte de serveis postals per a les diferents unitats directives del
Departament de Justícia, per al període comprès entre l’1 de gener fins al 31 de
desembre de 2018, d’acord amb l’Acord Marc (exp. CCS 2016 23) per a la
prestació de serveis postals lot 2, a l’empresa Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, SA amb NIF A83052407, per l’import total de 2.500.404,60 € IVA
inclòs, segons el següent desglossament:

Pau Claris, 81.
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 01
justicia@gencat.net
www.gencat.cat/justicia
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2. Designar com a responsable d’aquest contracte al cap de l’Àrea de Règim
Interior i Serveis Generals.
3. Notificar la resolució a l’empresa adjudicatària, amb expressió dels recursos
procedents, d’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de
contractació pública i de procediment administratiu.

El director de Serveis
Per suplència del secretari general
(Ordre Ministerial de 16.11.2017
BOE núm. 289 de 28 de novembre de 2017)

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci
AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes
administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic".
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