Resolució d’adjudicació de l’expedient
Expedient

JU-2021-16

Núm. de lots

JU-2021-16-1
JU-2021-16-2
JU-2021-16-3
JU-2021-16-4
JU-2021-16-5
JU-2021-16-6

Unitat
promotora

Àrea de Règim Interior i Serveis Generals, Servei de Gestió Econòmica,
Personal i Obres dels Serveis Territorials a Girona, Servei de Gestió
Econòmica, Personal i Obres dels Serveis Territorials a Lleida, Servei de
Gestió Econòmica, Personal i Obres dels Serveis Territorials a Tarragona,
Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres dels Serveis Territorials a
les Terres de l'Ebre, Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres,
Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres

Procediment

Obert

Objecte

Subministrament material oficina Departament de Justícia

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

979.304,97

Valor estimat
Termini d'execució

3.231.706,40

Contracte Públic

Subministraments

IVA €

Import amb IVA €

205.654,05

1.184.959,02

-

-

1 Anys

Nº lot

Descripció

Import
base €

IVA €

Import
total €

Valor
estimat €

Termini
execució

1

carpeteria

140.697,08

29.546,39

170.243,47

464.300,36

1 Anys

169.399,10

35.573,81

204.972,91

559.017,03

1 Anys

175.086,02

36.768,06

211.854,08

577.783,87

1 Anys

120.366,33

25.276,93

145.643,26

397.208,89

1 Anys

149.486,41

31.392,15

180.878,56

493.305,15

1 Anys

224.270,03

47.096,71

271.366,74

740.091,10

1 Anys

2
3

4

5
6

Material no
fungible
material
d'escriptura
Articles
accessoris i
material
informàtic
Enquadernad
ores, segells i
tintes
sobres i
paper

Antecedents
1. Mitjançant Resolució de data 2 de setembre de 2020 i resolució complementària de 27 de gener
de 2021 es va incoar el procediment de Subministrament material oficina del Departament de
Justícia amb codi d’expedient GEEC JU 2021 16.
2. Per resolució de 25 de febrer de 2021 la secretària general del Departament de Justícia va
aprovar l’expedient de contractació de referència i va acordar l’obertura del procediment
d’adjudicació.
3. En data 22 de gener de 2021 va tenir lloc la reunió de la Mesa de contractació en relació amb
l’obertura del sobre digital A corresponent a la documentació general :

:
NOM
PMC GRUP 1985, S.A.
SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA
LYRECO ESPAÑA, SA
EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS Y COMPRAS PARA
LA INTEGRACIÓN DE DISCAPACITADOS, SL
LUCAS ROJAS, SL

LOTS
1, 2, 3, 4 i 5
1, 2, 3, 4, 5 i 6
1, 2, 3, 4 i 5

3i4

1,3 i 6

Els membres de la Mesa van examinar la documentació del sobre digital A i per unanimitat, en base
les dades que figuren en el registre i d’acord amb el certificat de l’eina del sobre digital (annex 1),
s’acorda no admetre les ofertes de les empreses que es detallen a continuació, per extemporaneïtat:


EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS Y COMPRAS PARA LA INTEGRACIÓN DE
DISCAPACITADOS, SL



LUCAS ROJAS, SL



PMC GRUP 1985, SA ( LOT 2 – mostres no entregades dins de termini)

4. El 26 de març de 2021, va tenir lloc la pràctica de la prova de les mostres del LOT 2 de la que el
comitè de revisió i idoneïtat de les prestacions en va fer la corresponent avaluació i va elaborar
informe.
5. El 19 de març de 2021 a les 14:00 en primera convocatòria i el 9 d’abril de 2021 a les 12:30 en
segona i última convocatòria, els membres de la Mesa accepten la ponència tècnica elaborada per
la unitat promotora i proposen, per unanimitat, declarar Aptes per a la finalitat prevista la totalitat de
les mostres presentades per LYRECO ESPANYA, SA i excloure l’oferta de l’empresa SISTEMES
D’ORGANITZACIÓ, SA de la licitació del LOT 2, per no considerar-se aptes per a la finalitat
prevista.

6. El 12 d’abril de 2021 de 2021, va tenir lloc l’obertura del sobre digital B, corresponent als criteris
d’adjudicació amb aplicació de fórmules automàtiques, es va donar lectura de l’oferta econòmica i
l’altra documentació avaluable automàticament i es va lliurar el sobre B a la persona representant de
la unitat promotora, per tal que realitzés l’avaluació de l’ oferta presentada, analitzés la resta dels
elements a tenir en compte, i elaborés un informe.

7. El 19 de maig de 2021 a les 14:00 en primera convocatòria i el 25 de maig de 2021 a les 14:00
en segona convocatòria, els membres de la Mesa accepten la ponència tècnica elaborada per la
unitat promotora i proposen, per unanimitat, proposar l’adjudicació dels lots 1,3 i 4:

Lot

Empresa

NIF

1

SISTEMES D’ORGANITZACIÓ,
SA

A08588170

3

LYRECO ESPAÑA, SA

A79206223

4

LYRECO ESPAÑA, SA

A79206223

Atès que s’ha determinat la concurrència de supòsits de presumpta anormalitat o desproporció en les
ofertes de licitació presentades en el lots 2, 5 i 6 la proposta d’adjudicació d’aquests lots ha de
condicionar-se a la tramitació prèvia del procediment establert en l’article 149 de la LCSP, per la qual
cosa s’acorda requerir a les empreses LYRECO ESPANYA, SA en atenció els lots 2 i 5 i a l’empresa
SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA pel que fa el lot 6, que presentin un informe en el qual justifiquin
la valoració de les ofertes econòmiques per a cada un dels lots esmentats i concretin les condicions,
en particular pel que fa a l'estalvi que permeti el procediment i / o les condicions excepcionalment
favorables de què disposen per poder fer el servei pel preu ofert i donant compliment a les exigències
establertes en el plec de prescripcions tècniques i en el plec de clàusules administratives particulars.
La valoració total de les ofertes tenint en compte tots els criteris va ser la següent:

Les puntuacions totals obtingudes per les empreses licitadores en els criteris automàtics van ser les
següents:
EMPRESA
LYRECO ESPAÑA, SA

PMC GRUP 1985, S.A.

SISTEMES
D’ORGANITZACIÓ, SA

ITEMS
Mínim import comanda
Termini de lliurament màxim
Quantitat mínim d'unitats d'embalatge
Distintius ambientals dels vehicles
Mínim import comanda
Termini de lliurament màxim
Quantitat mínim d'unitats d'embalatge
Distintius ambientals dels vehicles
Mínim import comanda
Termini de lliurament màxim
Quantitat mínim d'unitats d'embalatge
Distintius ambientals dels vehicles

Puntuació
10 punts
10 punts
10 punts
5 punts
10 punts
10 punts
10 punts
2,5 punts
10 punts
10 punts
10 punts
5 punts

8. L’1 de juny de 2021 la mesa de contractació a través d’una mesa virtual i després de veure la
documentació presentada, va admetre les ofertes de la empresa LYRECO ESPANYA, SA pel que fa
als lots 2 i 5 i l’oferta de l’empresa SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA pel que fa al lot 6 i proposar
l’adjudicació del contracte Lots: lot 2 material no fungible i 5 enquadernacions a l’empresa LYRECO
ESPANYA, SA , amb NIF A79206223 i el lot 6 a l’empresa SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA amb
NIF A08588170.
9. En data 17 de juny de 2021 en primera convocatòria i en data 23 de juny de 2021 en segona i
última convocatòria , es va convocar la Mesa virtualment, mitjançant correu electrònic, per tal de
valorar la documentació presentada per l’empresa LYRECO ESPANYA, SA i l’empresa SISTEMES
D’ORGANITZACIÓ, SA en quant al requeriment de documentació realitzat i la Mesa va acceptar la
documentació presentada.

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 de les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, així com la delegació de competències definida a l’art. 11 del Decret 96/2001
de 20 de març sobre organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels
seus serveis complementaris.
D’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació.

RESOLC:
Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament de material d’oficina del Departament de
Justícia, segons el següent desglossament:
Nº
lot
1
2
3
4
5
6

IVA €

Import (IVA
exclòs)
140.697,08 €

Import
Empresa
d’adjudicació
29.546,39 170.243,47 € SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA

169.399,10 €

Material no fungible
Material d’escriptori
175.086,02 €
Material d’informàtica 120.366,33 €
Enquadernacions,
149.486,41 €
segells i tintes

35.573,81

204.972,91 €

LYRECO ESPANYA, SA

A79206223

36.768,06
25.276,93

211.854,08 €
145.643,26 €

LYRECO ESPANYA, SA
LYRECO ESPANYA, SA

A79206223
A79206223

31.392,15

180.878,56 €

LYRECO ESPANYA, SA

A79206223

224.270,03 €

47.096,71

271.366,74 € SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA

Descripció
Carpeteria

Sobres i paper

NIF
A08588170

A08588170

D’acord amb els imports de l’oferta prevista per a un període d’execució des de la formalització i
fins el 31 de desembre de 2021, presentada per l’adjudicatari.
Aquests imports són màxims i s’exhauriran en funció dels productes efectivament subministrats
d’acord amb els preus unitaris ofertats per les empreses licitadores.
Segon.-Tal com s’indica a l’apartat O del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives que regeix aquest contracte no és procedent la revisió de preus.
Tercer.- Aquest contracte es podrà prorrogar, tal com determina l’apartat D2 del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives que regeix aquesta licitació.
Quart. Designar com a responsable d’aquest contracte: la subdirectora general de Patrimoni, Obres
i Serveis.
Cinquè.- 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 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.
Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant, 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.

Resolució JUS/1041/2021 de la consellera
de Justícia de 30.03.21 (DOGC de 16.04.21)
Secretari General

