ANUNCI
Del Departament de Justícia pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis per a
l’execució del Programa Justícia Restaurativa en la jurisdicció penal ordinària (JU-7/19 GEEC JU
2018 165).
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, carrer Pau Claris, 81, 5a
planta, 08010 Barcelona, telèfon 93.316.41.00,
b) Adreça electrònica: contractacions.dj@gencat.cat.
c) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/justicia
d) Dependència que tramita l'expedient: Direcció de Serveis.
e) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
f) Número d'expedient: JU-7/19 GEEC JU 2018 165.
-2 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: serveis per a l’execució del Programa Justícia Restaurativa en la
jurisdicció penal ordinària.
b) Admissió de pròrroga: Sí, per un període de temps igual al del contracte d’origen.
c) Admissió de variants: No.
d) Divisió en lots: Sí. Lot 1: actuacions de suport a la implantació i consolidació del programa de
Justícia Restaurativa a les comarques de Barcelona; lot 2: actuacions de suport a la implantació
i consolidació del programa de Justícia Restaurativa a les comarques de Girona, Lleida, Camp
de Tarragona i Terres de l’Ebre.
e) Lloc d'execució: Catalunya.
f) Termini d'execució: des de l’1 de gener de 2019 o des de la data de la formalització del contracte
si aquesta és posterior i fins al 31 de desembre de 2019.
g) Establiment d'un acord marc: No.
h) Codi CPV: 75231200-6.
i) Codi NUTS: ES.
-3 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
d)Tramitació electrònica: sí
e) Sotmès a regulació harmonitzada: sí
f) S’aplica un acord marc: no.
g) S’aplica una subhasta electrònica: no.
-4 Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 1.770.541,41 euros, distribuïts en els següents lots:
Lot 1: 1.012.044,34 euros
Lot 2: 758.497,07 euros.
El pressupost màxim de licitació és de 892.647,93 euros, dels quals 737.725,59 euros corresponen
al preu del contracte i 154.922,37 euros a l’IVA (21%), distribuïts en els següents lots:
Lot
1
2

Import sense IVA
421.685,14 euros
316.040,45 euros

IVA (21%)
88.553,38 euros
80.305,86 euros

Import total
510.239,04 euros
382.408,88 euros

-5 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació de cada lot (IVA exclòs).
-6 Obtenció de la documentació i informació
a) Adreça electrònica: contractacions.dj@gencat.cat.
b) Adreça d'Internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/justicia
-7 Requisits específics del contractista
Els proposats adjudicataris han de presentar, a requeriment de l’òrgan de contractació, la
documentació relacionada en la clàusula 17.2 del PCAP i a més la relacionada a l’apartat K del
quadre de característiques del PCAP.
-8 Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació es troben detallats a l’apartat G del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives particulars.
-9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 18 de desembre de 2018
b) Presentació electrònica d’ofertes: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/justicia
c) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: es poden presentar ofertes a tots
els lots.
d) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: no hi la limitació.
e) S’accepta la facturació electrònica: sí.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte
Els contractistes, quan l’Administració així ho requereixi, estaran obligats a proporcionar a
l’Administració contractant la informació a la qual es refereix l’article 217 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci previ al DOUE: 26 de juliol de 2018.
-12 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 29 de novembre de 2018.
-13 Recurs
L’òrgan competent en procediments de recurs és el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic;
via Laietana, núm.14, de Barcelona (08003).
El termini de presentació de recurs és de 15 dies hàbils a contar des del dia següent a la remissió o
publicació de l’acte impugnable.
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