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INFORME COMPLEMENTARI A LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Expedient del subministrament del vestuari del personal funcionari de l’àmbit de règim
d’interior i del personal laboral dels centres penitenciaris (JU-2022-6)

L’expedient pluriennal GEEC JU 2022-6 que es tramita mitjançant procediment obert no
subjecte a regulació harmonitzada, té per objecte el subministrament del vestuari del
personal funcionari de l’àmbit de règim d’interior i del personal laboral dels centres
penitenciaris.
En data 5 de maig de 2021 es va incoar l’expedient mitjançant resolució d’inici de
l’expedient pluriennal de la Secretària General.
D’acord amb les consideracions fetes per la Intervenció Delegada en data 14 de juliol
de 2021 sobre aquest expedient, s’elabora aquest informe complementari de la memòria
justificativa en el que es contemplen els següents canvis:
1. L’apartat 8. Mostres de l’informe justificatiu, es substitueix pel següent
redactat:
“ Als efectes de valorar els criteris establerts en els punts 4.A i 4.B de l’annex 4
d’aquest plec, els licitadors han d’aportar en el sobre B de referències tècniques
l’Annex 4.A (un per als lots 1, 2 i 3; i un altre respecte del lot 4) validat,
respectivament per l’Àrea de Règim Interior Penitenciari (ARIP) i pel Servei de
Coordinació i Control Econòmic (SCCE) com a acusament de rebuda de les
mostres aportades. En aquest sentit, abans de la finalització del termini de
presentació d’ofertes, els licitadors aportaran una mostra de cadascun dels
articles que conformen el vestuari en el punt 7 del plec de prescripcions
tècniques, de característiques tècniques idèntiques a les dels articles que es
lliuraran en executar el contracte, per tal que se’n pugui comprovar l’adequació
a les fitxes tècniques i al plec. Serà necessari que les mostres es lliurin
degudament empaquetades, cada element individualment en caixes (cartró o bé
en el seu embolcall original com podria ser una bossa de plàstic) degudament
senyalitzades amb el tipus d’element que hi conté i el model o número de
referència corresponent. En cas de ser elements de petit tamany, poden
entregar-se amb el seu embolcall original (bossa de plàstic) però agrupant tots
aquests elements de mida més reduïda en una caixa de cartró per evitar pèrdues
o l’entrega d’elements de petit tamany per separat. Cada paquet haurà d’indicar
clarament el nom de l’empresa licitadora.
Les mostres s’hauran de lliurar a l’ARIP (Edifici B - Districte Administratiu, c. del
Foc, 57 - Planta 2), pel que fa als lots 1, 2 i 3 i al SCCE de la Secretaria de
Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (Edifici B- Districte
Administratiu, c. del Foc, 57 – Planta 4), respecte del lot 4, en tot cas durant el
termini de presentació d’ofertes.
Un cop adjudicat el subministrament, les empreses licitadores que no hagin
resultat adjudicatàries disposen d’un termini d’un mes per a sol·licitar la devolució
de les mostres. Les mostres aportades per l’empresa que resulti adjudicatària
quedaran permanentment en poder de ARIP (lots 1, 2 i 3) i del SCCE (lot 4), per
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utilitzar-les de patró en posteriors verificacions de control i qualitat. La inclusió en
aquest sobre d’informació o documentació relativa als criteris d’adjudicació
quantificables de forma automàtica (sobre C), pot ser motiu d’exclusió de la
licitació.
2. A l’apartat 13.2. Penalitats, de la memòria justificativa al quadre de
Penalitats per incompliment d’altres obligacions contractuals de la pàgina
23 es suprimeix el redactat següent: “ En tot cas tenen la consideració
d’incompliment greu: - La no presentació dels certificats descrits al punt 3 del
PPT.”
3. A l’apartat 10. Criteris de solvència del contracte de la memòria justificativa
es modifica l’import de la solvència, que enlloc de ser igual o superior al 70%
del valor anual mig del contracte ha de ser del 50 %.
L’apartat queda redactat de la següent manera:
En virtut dels articles 74, 86 i 89 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la solvència econòmica i financera s’haurà
d’acreditar mitjançant la disposició d’un volum anual de negocis igual o superior
al 50% del valor anual mig del contracte en el millor exercici dels tres darrers
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes (IVA exclòs).
El volum de negocis s’acreditarà mitjançant els comptes anuals dipositats al
Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre i, en cas
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu
volum anual de negocis mitjançant els llibres i comptes anuals legalitzats en el
Registre Mercantil.
En virtut dels articles 74 i 86 i 89 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la solvència tècnica o professional s’haurà
d’acreditar mitjançant una relació dels principals subministraments executats
d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte
durant els darrers tres anys, per un import acumulat en l’any de major execució
no inferior al 50% del valor anual mig del contracte. Aquesta relació ha d’indicar
l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels subministraments executats.
Els subministraments s’acreditaran com segueix:
- Mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic.
- Si el destinatari és un subjecte privat, es pot optar per acreditar els
subministraments amb un certificat expedit pel subjecte privat destinatari o
bé mitjançant una declaració de l’empresari que ha d’anar acompanyada
dels documents de què disposi que acreditin la realització de la prestació.
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Els valors de la solvència econòmica i tècnica per lot, són els següents:
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

La sub-directora general de Centres
i Gestió Penitenciària
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57.780,00 €
588.000,00 €
38.775,00 €
9.713,70 €

