Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima
Equipaments Penitenciaris
i Justícia Juvenil

SEGON INFORME COMPLEMENTARI DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DE MATALASSOS IGNÍFUGS AUTOEXTINGIBLES AMB FUNDA I COIXINS
IGNÍFUGS AUTOEXTINGIBLES AMB FUNDA ALS CENTRES PENITENCIARIS I
CENTRES EDUCATIUS DE JUSTÍCIA JUVENIL DE CATALUNYA

Unitat
Contracte: Contracte administratiu

promotora:

Àrea

d’Equipaments Penitenciaris i Justícia
Juvenil

Tipus: Contracte de subministrament
Expedient:

GEEC JU 2023 9

Procediment: Obert.

Títol: Subministrament de matalassos ignífugs autoextingibles amb funda i coixins
ignífugs autoextingibles amb funda per als centres penitenciaris i centres educatius
de justícia juvenil de Catalunya per als anys 2023, 2024, 2025 i 2026.

Valor estimat del
3.009.468,00 €

contracte
(sense IVA)
Pressupost de
licitació

Termini
d’execució

Import base
2.507.890,00 €

IVA (21 %)
526.656,90 €

Total
3.034.546,90 €

Des de l’1 de gener de 2023 (o data de signatura del
contracte si aquesta és posterior) fins al 31 de desembre
de 2026.

Per tal que l’expedient de referència pugui seguir amb la seva tramitació, s’emet aquest
informe complementari d’acord amb les consideracions fetes per la Intervenció
Delegada a la seva nota de retorn el 8 de juny de 2022.
Es redacten de nou els punts 8 (Criteris d’adjudicació del contracte) i 10 (Criteris de
solvència) de l’informe justificatiu signat el 2 de març de 2022. Queden de la manera
següent:
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8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Per a aquest contracte, tots els criteris de valoració seran automàtics.

Criteris d’adjudicació automàtics:
La puntuació màxima que es pot obtenir en la valoració de les diferents ofertes serà
de 100 punts, d’acord amb el criteris d’adjudicació resumits a continuació:

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS
A. Reducció del termini de lliurament:
0’5 punts per cada dia natural de reducció del termini de
lliurament fins a un màxim de 40 dies naturals.

20 punts

B. Reducció del nombre de matalassos embalats de forma
conjunta:




Embalatge dels matalassos individual: 10 punts.
Embalatge dels matalassos de dos a cinc unitats conjuntes:
5 punts.
Embalatge dels matalassos de sis a deu unitats conjuntes: 0
punts.

C. Oferta econòmica

10 punts

70 punts
TOTAL

100 punts

A. Reducció del termini de lliurament: fins a 20 punts
Es valorarà l’esforç per part de qualsevol empresa que redueixi el termini de lliurament
establert a l’apartat 7 del PPT amb un màxim de 20 punts.
La puntuació es calcularà aplicant el barem següent: s’atorgaran 0,5 punts per cada
dia natural de reducció del termini de lliurament fixat, i fins a un màxim de 20 punts,
que es corresponen amb una reducció màxima de 40 dies naturals del termini de
lliurament.
Les licitadores que vulguin reduir el termini de lliurament hauran de presentar en el sobre
únic el model de l’Annex 4-A amb l’apartat corresponent degudament emplenat.
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B. Reducció del nombre màxim de matalassos embalats de forma conjunta: fins a
10 punts
Es valorarà l’esforç per part de les licitadores en reduir el nombre màxim de matalassos
embalats de forma conjunta d’acord amb l’apartat 7 del PPT atès que és important per
garantir-ne les condicions de conservació i emmagatzematge fins a la seva distribució
per a l’ús. Concretament, aquest criteri es valorarà de la següent manera:




Embalatge dels matalassos individual: 10 punts.
Embalatge dels matalassos de dues a cinc unitats conjuntes: 5 punts.
Embalatge dels matalassos de sis a deu unitats conjuntes: 0 punts.

Les licitadores que vulguin accedir a aquesta puntuació hauran de presentar en el sobre
únic el model de l’Annex 4-A amb l’apartat corresponent degudament emplenat.
C. Oferta econòmica: fins a 70 punts
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades per les licitadores. Les ofertes que
no s’hagin declarat presumptament anormals rebran una puntuació conforme al càlcul
següent (d’acord amb l’establert a la Directriu 1/2020, d’aplicació de fórmules de
valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de
Contractació Pública):

D’acord amb el punt cinquè de l’esmentada Directriu, el Valor de Ponderació associat
al pes específic del preu és d’1,7. Aquest valor de ponderació s’obté sumant el valor
de ponderació ordinari (1) amb el pes específic del preu (70 punts sobre 100; és a dir,
0,7).
10. CRITERIS DE SOLVÈNCIA DEL CONTRACTE
Les proposades adjudicatàries han de presentar, a requeriment de l’òrgan de
contractació, la documentació relacionada en la clàusula 17.2 del PCAP i, a més, la
següent:
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A) Solvència econòmica i financera:
En virtut dels articles 86 i 87 de la LCSP, la solvència econòmica i financera s’haurà
d’acreditar mitjançant la documentació que acrediti el volum anual de negocis en l’àmbit
al que es refereix el contracte, referida al millor exercici dintre dels tres últims exercicis
disponibles en funció de les dates de constitució o de l’inici d’activitats de l’empresa i de
presentació de les ofertes (en ambdós casos, IVA exclòs). La xifra de negoci del millor
dels exercicis ressenyats ha de ser com a mínim del 50% (IVA exclòs) del valor estimat
del contracte mitjà anual.
L’acreditació del volum anual de negocis per part del licitador s`haurà d’efectuar
mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil
si l’empresa hi estigués inscrit. En cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el
qual hagi d’estar inscrita. Les empreses individuals no inscrites al Registre Mercantil
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats al Registre Mercantil.
B) Solvència tècnica o professional:
En virtut dels articles 86 i 89 de la LCSP, la solvència tècnica s’haurà d’acreditar
mitjançant una relació dels principals subministraments realitzats 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 equivalent o superior al 50% (IVA
exclòs) del valor estimat del contracte mitjà anual.
Aquesta relació ha d’indicar l’import, la data i l’ens destinatari, públic o privat, del
subministrament. Aquests subministraments s’acreditaran com segueix:
 Mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent si l’ens destinatari
és una entitat del sector públic.
 Si el destinatari és un subjecte privat, es pot optar per acreditar-ho amb un
certificat expedit per aquest subjecte privat 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.
C) Altra documentació a presentar per les proposades adjudicatàries:
I) Fitxes tècniques dels articles a subministrar:
D’acord amb l’apartat 5 del PPT, les empreses proposades com adjudicatàries,
hauran d’aportar les fitxes tècniques de l’empresa fabricant dels articles objecte
del subministrament amb la descripció tècnica tal i com consta a l’apartat 4 del
PPT.
II) Certificats conforme l’empresa ha implantat sistemes de gestió de la
qualitat i ambiental:
D’acord amb l’article 89.1.f de la LCSP i amb l’apartat 5 del PPT, les empreses
proposades com adjudicatàries hauran de presentar certificats conforme ha
implantat sistemes de gestió de la qualitat i ambiental, segons les normes UNE4
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EN ISO 9001 (sistemes de gestió de qualitat) i UNE-EN ISO 14001 (sistemes de
gestió ambiental) o equivalents a les dues anteriors. Els certificats hauran d’estar
en vigor i haver estat emesos per una entitat acreditada per l’ENAC (Entitat
Nacional d’Acreditació) o per un altre organisme nacional d’acreditació si està
ubicat en altre estat membre de la Unió Europea.

Es fa el recordatori que quan es tracti de documentació en llengües que no siguin oficials
a Catalunya, s’haurà de presentar la documentació corresponent traduïda de forma
oficial al català i/o castellà.

El coordinador de l’Àrea d’Equipaments

El secretari de Mesures Penals,

Penitenciaris i Justícia Juvenil

Reinserció i Atenció a la Víctima
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