Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Institut de Medicina Legal
i Ciències Forenses de Catalunya

INFORME ECONÒMIC

Expedient:

GEEC– JU-2020-59

Unitat prom otora:

SRAJ

Tipus:

Serveis

Procedim ent adjudicació:

Procediment obert

Objecte:

Serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de Medicina Legal i Ciències
Forenses de Catalunya

Term ini d’execució previst:

Pressupost base de licitació:
Partida pressupostària:

28 mesos (01.09.2020 - 31.12.2022), amb possibilitat de pròrrogues
successives fins un màxim acumulat de 24 mesos (01.01.2023 –
31.12.2024)
295.686,89 €

Valor estim at:

502.397,01 €

JU05/D/223000106/2111/0000 (lots 1 a 6)
JU05/D/222000102/2111/0000 (lots 7 i 8)

El pressupost base de licitació o límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre
l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, es determina a partir dels components de
la prestació i de les previsions de necessitats d’aquests components , tal com es detalla a continuació:
LOT 1
Anualitat

2020 (4 mesos)
2021 (12 mesos)
2022 (12 mesos)
2020-2022

LOT 2
Anualitat

2020 (4 mesos)
2021 (12 mesos)
2022 (12 mesos)
2020-2022

Transport de mostres (Barcelona Ciutat i l’Hospitalet de Llobregat i
Barcelona Comarques 1)
Previsió
Preu unitari
Total per anualitat
serveis
a servei
IVA exclòs
IVA (21%)
IVA inclòs
prestar en (IVA exclòs)
cada
anualitat
185
49,52 €
9.161,20 €
1.923,85 €
11.085,05 €
550
49,52 €
27.236,00 €
5.719,56 €
32.955,56 €
550
49,52 €
27.236,00 €
5.719,56 €
32.955,56 €
TOTAL LOT 1:
63.633,20 €
13.362,97 €
76.996,17 €

Transport de mostres (Barcelona comarques 2)
Previsió
Preu unitari
Total per anualitat
serveis
a servei
IVA exclòs
IVA (21%)
prestar en (IVA exclòs)
cada
anualitat
78
49,43 €
3.855,54 €
809,66 €
230
49,43 €
11.368,90 €
2.387,47 €
230
49,43 €
11.368,90 €
2.387,47 €
TOTAL LOT 2:
26.593,34 €
5.584,60 €

Gran Via de les Corts Catalanes, 111,
edif ici G
08014 Barcelona
Tel. 93 554 82 78
Fax 93 554 82 59
justicia.gencat.cat

IVA inclòs

4.665,20 €
13.756,37 €
13.756,37 €
32.177,94 €
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LOT 3
Anualitat

2020 (4 mesos)
2021 (12 mesos)
2022 (12 mesos)
2020-2022

LOT 4
Anualitat

2020 (4 mesos)
2021 (12 mesos)
2022 (12 mesos)
2020-2022

LOT 5
Anualitat

2020 (4 mesos)
2021 (12 mesos)
2022 (12 mesos)
2020-2022

LOT 6
Anualitat

2020 (4 mesos)
2021 (12 mesos)
2022 (12 mesos)
2020-2022

Transport de mostres (Girona)
Previsió
Preu unitari
Total per anualitat
serveis
a servei
IVA exclòs
IVA (21%)
prestar en (IVA exclòs)
cada
anualitat
47
95,20 €
4.474,40 €
939,62 €
140
95,20 €
13.328,00 €
2.798,88 €
140
95,20 €
13.328,00 €
2.798,88 €
TOTAL LOT 3:
31.130,40 €
6.537,38 €

Transport de mostres (Lleida)
Previsió
Preu unitari
Total per anualitat
serveis
a servei
IVA exclòs
IVA (21%)
prestar en (IVA exclòs)
cada
anualitat
47
108,00 €
5.076,00 €
1.065,96 €
140
108,00 €
15.120,00 €
3.175,20 €
140
108,00 €
15.120,00 €
3.175,20 €
TOTAL LOT 4:
35.316,00 €
7.416,36 €

Transport de mostres (Tarragona)
Previsió
Preu unitari
Total per anualitat
serveis
a servei
IVA exclòs
IVA (21%)
prestar en (IVA exclòs)
cada
anualitat
57
61,20 €
3.488,40 €
732,56 €
170
61,20 €
10.404,00 €
2.184,84 €
170
61,20 €
10.404,00 €
2.184,84 €
TOTAL LOT 5:
24.296,40 €
5.102,24 €

Transport de mostres (Terres de l’Ebre)
Previsió
Preu unitari
Total per anualitat
serveis
a servei
IVA exclòs
IVA (21%)
prestar en (IVA exclòs)
cada
anualitat
29
120,00 €
3.480,00 €
730,80 €
85
120,00 €
10.200,00 €
2.142,00 €
85
120,00 €
10.200,00 €
2.142,00 €
TOTAL LOT 6:
23.880,00 €
5.014,80 €

IVA inclòs

5.414,02 €
16.126,88 €
16.126,88 €
37.667,78 €

IVA inclòs

6.141,96 €
18.295,20 €
18.295,20 €
42.732,36 €

IVA inclòs

4.220,96 €
12.588,84 €
12.588,84 €
29.398,64 €

IVA inclòs

4.210,80 €
12.342,00 €
12.342,00 €
28.894,80 €
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LOT 7
Anualitat

Transport de paqueteria (Barcelona)
Previsió
Preu unitari
Total per anualitat
serveis
a servei
IVA exclòs
IVA (21%)
prestar en (IVA exclòs)
cada
anualitat
168
30,00 €
5.040,00 €
1.058,40 €
500
30,00 €
15.000,00 €
3.150,00 €
500
30,00 €
15.000,00 €
3.150,00 €
TOTAL LOT 7:
35.040,00 €
7.358,40 €

2020 (4 mesos)
2021 (12 mesos)
2022 (12 mesos)
2020-2022

LOT 8
Anualitat

Transport de paqueteria (Lleida)
Previsió
Preu unitari
Total per anualitat
serveis
a servei
IVA exclòs
IVA (21%)
prestar en (IVA exclòs)
cada
anualitat
20
32,00 €
640,00 €
134,40 €
60
32,00 €
1.920,00 €
403,20 €
60
32,00 €
1.920,00 €
403,20 €
TOTAL LOT 8:
4.480,00 €
940,80 €

2020 (4 mesos)
2021 (12 mesos)
2022 (12 mesos)
2020-2022

IVA inclòs

6.098,40 €
18.150,00 €
18.150,00 €
42.398,40 €

IVA inclòs

774,40 €
2.323,20 €
2.323,20 €
5.420,80 €

El pressupost base de licitació del contracte en el seu conjunt és el detallat a continuació:

Lot

1
2
3
4
5
6
7
8

Serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’IMLCFC
RESUM PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ PER LOTS
Objecte i àmbit territorial
Anualitats
IVA exclòs
IVA (21%)
d’actuació
Transport de mostres
(Barcelona
Ciutat
i
l’Hospitalet de Llobregat
i Barcelona Comarques
1)
Transport de mostres
(Barcelona comarques
2)
Transport de
(Girona)
Transport de
(Lleida)
Transport de
(Tarragona)

IVA inclòs

2020-2022

63.633,20 €

13.362,97 €

76.996,17 €

2020-2022

26.593,34 €

5.584,60 €

32.177,94 €

2020-2022

31.130,40 €

6.537,38 €

37.667,78 €

2020-2022

35.316,00 €

7.416,36 €

42.732,36 €

2020-2022

24.296,40 €

5.102,24 €

29.398,64 €

2020-2022

23.880,00 €

5.014,80 €

28.894,80 €

2020-2022

35.040,00 €

7.358,40 €

42.398,40 €

2020-2022

4.480,00 €

940,80 €

5.420,80 €

244.369,34 €

51.317,55 €

295.686,89 €

mostres
mostres
mostres

Transport de mostres
(Terres de l’Ebre)
Transport de paqueteria
(Barcelona)
Transport de paqueteria
(Lleida)

TOTAL
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Serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’IMLCFC
RESUM PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ PER ANUALITATS
Anualitat
IVA exclòs
IVA (21%)
IVA inclòs

Lots
1a8

2020

01.09.20 / 31.12.20

35.215,54 €

7.395,25 €

42.610,79 €

1a8
1a8

2021
2022

01.01.21 / 31.12.21
01.01.22 / 31.12.22

104.576,90 €
104.576,90 €

21.961,15 €
21.961,15 €

126.538,05 €
126.538,05 €

2020-2022

244.369,34 €

51.317,55 €

295.686,89 €

TOTAL

Aquest pressupost base de licitació depèn de components de la prestació i el seu import resulta
d’aplicar a les previsions de demanda d’unitats uns preus unitaris màxims.
Cal indicar que aquest pressupost base de licitació representa un límit màxim de forma que les baixes
en les ofertes dels candidats derivaran en una adjudicació de quantia inferior, sens perjudici que
l’adjudicació també constituirà un límit màxim doncs el preu s’exhaurirà o no en funció del cost dels
serveis efectivament demandants i realitzats, valorats aplicant -hi els preus unitaris de l’oferta de
l’adjudicatari.
Els components de la prestació estan constituïts pels serveis de transport de mostres (en els lots 1 a
6) i de transport de paqueteria (en els lots 7 i 8) que es preveu que seran demandats en cada
anualitat de vigència del contracte pels serveis de patologia i de clínica medicoforenses de l’IMLCFC
propi de cada lot.
La previsió de demanda de serveis de transport s’ha fixat tenint en compte la demanda de serveis de
transport en els exercicis immediatament anteriors:
Lots de transport

Antecedents serveis de transport
demandats
2017
En
exercici
2018

1
2
3
4
5
6
7
8

Mostres
Mostres
Mostres
Mostres
Mostres
Mostres
Paqueteria
Paqueteria

BCN-L’H
+ BCC1
BCC2
GIR
LLE
TAR
TEB
Barcelona
Lleida
TOTAL

610
121
76
140
157
62
423
78
1.667

424
102
96
121
127
66
465
51

2018
En
deute
2018
121
37
26
51
39
10

Nova previsió demanda
serveis
2020

2021

2022

Total

4
mesos

12
mesos

12
mesos

545
139
122
172
166
76
465
51
1.736

185
78
47
47
57
29
168
20
631

550
230
140
140
170
85
500
60
1.875

550
230
140
140
170
85
500
60
1.875

Els àmbits territorials dels lots 1 i 2 no coincideixen amb els dels lots 1 i 2 de les contractacions
anteriors doncs en la nova contractació BCC1 equival a Barcelona comarques Nord i BCC2 equival a
Barcelona comarques Centre i Sud mentre que, en les contractacions anteriors, l’àmbit territorial del
lot 1 era Barcelona ciutat i l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona comarques Nord i Centre i l’àmbit
territorial del lot 2 era Barcelona comarques Sud.
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En el lot 4, la previsió d’unitats de prestació en 2020-2022 s’ha reduït respecte als serveis
efectivament prestats en 2018 perquè la prestació s’efectuava dues vegades per setmana i ha passat
a efectuar-se una vegada per setmana, i així continuarà durant el termini de la nova contractació.
Així doncs, la previsió de demanda de serveis en 2020-2022 s’estableix afegint un marge addicional
als serveis demandants en 2018, els quals es van incrementar respecte als demandats en 2017. El
contracte preveu la possibilitat de modificació fins el 20% del preu inicial per corregir les desviacions
de la demanda futura respecte a la previsió inicial de necessitats.
Quan a la fixació dels preus unitaris màxims durant les anualitat 2020-2022 de la nova contractació,
s’ha tingut en compte que en la globalitat dels contractes dels lots 1 a 6 de serveis de transport de
mostres biològiques de 2016-2027 i 2018-2019 es van assolir unes baixes de licitació inusualment
altes (-25,4% i -24%, respectivament). S’ha considerat que els preus obtinguts en les adjudicacions
anteriors no són extrapolables a una nova contractació 2020-2022 i que no li aportarien un equilibri
econòmic perquè resultarien per sota dels preus de mercat dels serveis de transport. Això s’ha posat
de manifest quan s’han sol·licitat ofertes per als contractes menors que solucionen la continuïtat en la
prestació dels serveis de transport de mostres des de la finalització del darrer contracte licitat
públicament fins que tingui lloc l’inici d’execució del següent contracte que s’adjudiqui amb un
procediment obert, de forma que els preus de les ofertes de les empreses consultades es mouen en
la línia dels proposats per valorar el pressupost de la nova contractació 2020-2022.
El pressupost que correspon als transport de mostres biològiques i que resulta d’aplicar els preus
unitaris màxims que es proposen en els lots 1 a 6 de transport de mostres de la nova contractació
2020-2022 és superior en un del 3,2 % al pressupost base de licitació que resultaria aplicant els
preus unitaris màxims de la contractació 2016-2017 i superior en un 6,8 % al pressupost base de
licitació que resultaria aplicant els preus unitaris màxims de la contractació 2017-2018. Les
diferències es justifiquen tenint en compte que els preus unitaris màxims han de ser suficients per
permetre que les empreses presentin ofertes a preus de mercat que puguin mantenir la viabilitat
econòmica fins 31 de desembre de 2022 i durant les pròrrogues amb durada possible fins 31 de
desembre de 2024.
El pressupost que correspon al transport de paqueteria s’ha establert tenint també en compte el preus
de les ofertes de les empreses consultades en l’adjudicació de les contractacions menors dotant als
mateixos d’un marge addicional per assegurar la seva viabilitat econòmica en 2020-2022 i en les
possibles pròrrogues 2023-2024. La previsió anual d´unitats de prestació de serveis de transport de
paqueteria s’ha fixat en una quantia intermèdia entre la previsió anual pel 2018 i les unitats
efectivament executades en 2018.
Prenent de referència l’anualitat mitjana dels contractes, el pressupost base de licitació de la proposta
de nova contractació 2020-2022 de serveis de transport de mostres biològiques i de paqueteria de
l’IMLCFC resulta inferior en un 0,5% al pressupost que es va destinar per licitar la contractació en
2016-2017 i superior en un 14,6% al pressupost que es va destinar per licitar la contractació en 20182019. Per tot l’exposat anteriorment, es considera que la proposta del pressupost base de licitació de
de la nova contractació 2020-2022 inclou una previsió d’unitats suficient i ajustada per atendre la
demanda variable de serveis així com uns preus unitaris màxims que garantiran ofertes a preus de
mercat sostenibles durant el termini inicial d’execució i durant les possibles pròrrogues.

5

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

El valor estimat del contracte pren l’import total pagador segons estimacions, sense incloure l’i mpost
sobre el valor afegit, tenint en compte les pròrrogues eventuals del contracte i la totalitat de les
modificacions a l’alça previstes de conformitat amb el que disposa l’article 204 de la LCSP.
En aplicació de l’anterior, el desglossament del valor estimat del contracte que es proposa celebrar es
detalla en el quadre següent

LOT 1. Transport de mostres (Barcelona ciutat i l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona comarques 1 )
Valor estimat
Situacions contractuals

Anualitats contracte (IVA Parcials VEC
exclòs)

Contracte inicial
Contracte inicial
Contracte inicial

01.09.2020 / 31.12.2020
01.01.2021 / 31.12.2021
01.01.2022 / 31.12.2022

9.161,20 €
27.236,00 €
27.236,00 €

63.633,20 €

Pròrroga
Pròrroga

01.01.2023 / 31.12.2023
01.01.2024 / 31.12.2024

27.236,00 €
27.236,00 €

54.472,00 €

Modificació màxima (20% preu inicial)

01.09.2020 / 31.12.2014
Total VEC Lot 1 :

12.726,64 €
130.831,84 €

LOT 2. Transport de mostres (Barcelona comarques 2)
Valor estimat
Situacions contractuals

Anualitats contracte (IVA Parcials VEC
exclòs)
3.855,54 €
11.368,90 €

Contracte inicial
Contracte inicial

01.09.2020 / 31.12.2020
01.01.2021 / 31.12.2021

Contracte inicial
Pròrroga

01.01.2022 / 31.12.2022
01.01.2023 / 31.12.2023

11.368,90 €
11.368,90 €

26.593,34 €

Pròrroga
Modificació màxima (20% preu inicial)

01.01.2024 / 31.12.2024
01.09.2020 / 31.12.2014

11.368,90 €

22.737,80 €
5.318,67 €

Total VEC Lot 2 :

54.649,81 €

LOT 3. Transport de mostres (Girona)
Valor estimat
Situacions contractuals

Anualitats contracte (IVA Parcials VEC (IVA
exclòs)
exclòs)

Contracte inicial
Contracte inicial
Contracte inicial

01.09.2020 / 31.12.2020
01.01.2021 / 31.12.2021
01.01.2022 / 31.12.2022

4.474,40 €
13.328,00 €
13.328,00 €

31.130,40 €

Pròrroga
Pròrroga

01.01.2023 / 31.12.2023
01.01.2024 / 31.12.2024

13.328,00 €
13.328,00 €

26.656,00 €

Modificació màxima (20% preu inicial)

01.09.2020 / 31.12.2014
Total VEC Lot 3 :

6.226,08 €
64.012,48 €
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LOT 4. Transport de mostres (Lleida)
Valor estimat
Situacions contractuals

Anualitats contracte (IVA Parcials VEC (IVA
exclòs)
exclòs)

Contracte inicial
Contracte inicial

01.09.2020 / 31.12.2020
01.01.2021 / 31.12.2021

5.076,00 €
15.120,00 €

Contracte inicial
Pròrroga
Pròrroga
Modificació màxima (20% preu inicial)

01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.09.2020

15.120,00 €
15.120,00 €
15.120,00 €

/
/
/
/

31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2014

Total VEC Lot 4 :

35.316,00 €
30.240,00 €
7.063,20 €
72.619,20 €

LOT 5. Transport de mostres (Tarragona)
Valor estimat
Situacions contractuals

Anualitats contracte (IVA Parcials VEC (IVA
exclòs)
exclòs)

Contracte inicial
Contracte inicial

01.09.2020 / 31.12.2020
01.01.2021 / 31.12.2021

3.488,40 €
10.404,00 €

Contracte inicial
Pròrroga
Pròrroga
Modificació màxima (20% preu inicial)

01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.09.2020

10.404,00 €
10.404,00 €
10.404,00 €

/
/
/
/

31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2014

Total VEC Lot 5 :

24.296,40 €
20.808,00 €
4.859,28 €
49.963,68 €

LOT 6. Transport de mostres (Terres de l’Ebre)
Valor estimat
Situacions contractuals

Anualitats contracte (IVA Parcials VEC (IVA
exclòs)
exclòs)

Contracte inicial
Contracte inicial

01.09.2020 / 31.12.2020
01.01.2021 / 31.12.2021

3.480,00 €
10.200,00 €

Contracte inicial
Pròrroga

01.01.2022 / 31.12.2022
01.01.2023 / 31.12.2023

10.200,00 €
10.200,00 €

23.880,00 €

Pròrroga
Modificació màxima (20% preu inicial)

01.01.2024 / 31.12.2024
01.09.2020 / 31.12.2014

10.200,00 €

20.400,00 €
4.776,00 €
49.056,00 €

Total VEC Lot 6 :

LOT 7. Transport de paqueteria (Barcelona)
Valor estimat
Situacions contractuals

Anualitats contracte (IVA Parcials VEC (IVA
exclòs)
exclòs)

Contracte inicial
Contracte inicial

01.09.2020 / 31.12.2020
01.01.2021 / 31.12.2021

5.040,00 €
15.000,00 €

Contracte inicial
Pròrroga

01.01.2022 / 31.12.2022
01.01.2023 / 31.12.2023

15.000,00 €
15.000,00 €

35.040,00 €

Pròrroga
Modificació màxima (20% preu inicial)

01.01.2024 / 31.12.2024
01.09.2020 / 31.12.2014

15.000,00 €

30.000,00 €
7.008,00 €
72.048,00 €

Total VEC Lot 7 :
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LOT 8. Transport de paqueteria (Lleida)
Valor estimat
Situacions contractuals
Contracte inicial
Contracte inicial
Contracte inicial
Pròrroga
Pròrroga
Modificació màxima (20% preu inicial)

01.09.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.09.2020

/
/
/
/
/
/

31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2014

Anualitats contracte (IVA Parcials VEC (IVA
exclòs)
exclòs)
640,00 €
1.920,00 €
1.920,00 €
4.480,00 €
1.920,00 €
1.920,00 €
3.840,00 €
896,00 €
Total VEC Lot 8 :
9.216,00 €

Proposta de nova contractació de serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya
Valor estimat del contracte per lots
Lots
1

Valor estimat
01.09.2020 / 31.12.2024

2
3
4
5
6
7

01.09.2020
01.09.2020
01.09.2020
01.09.2020
01.09.2020
01.09.2020

8

01.09.2020 / 31.12.2024
TOTAL VEC contracte (Lots 1 a 8) :

/ 31.12.2024
/ 31.12.2024
/ 31.12.2024
/ 31.12.2024
/ 31.12.2024
/ 31.12.2024

130.831,84 €
54.649,81
64.012,48
72.619,20
49.963,68
49.056,00
72.048,00

€
€
€
€
€
€

9.216,00 €
502.397,01 €

El valor estimat de la nova contractació que es proposa inclou previsió de pròrrogues successives fins
un màxim de 24 mesos. La possibilitat de pròrroga s’incorpora perquè constitueixi un recurs que
permeti a l’administració optar en un moment determinat entre els avantatges de la continuïtat en la
prestació i la conveniència de donar fi a la contractació davant de canvis esdevinguts en les
condicions de la mateixa que no puguin esser resolts per la via de la modificació contractual. En
conseqüència, es considera adient plantejar una expectativa de termini inicial d’execució limitat a 28
mesos i donar-li continuïtat mitjançant el recurs de les pròrrogues fins un màxim de 24 mesos
addicionals en cas que les característiques de la contractació arribin a mantenir-se inalterables o
almenys dins dels límits i condicions que admetin la incorporació de les variacions com a
modificacions contractuals.
El valor estimat de la nova contractació que es proposa inclou previsió de modificació perquè s’ha
considerat que la inclusió de la previsió de modificació en el contracte està justificada en tant que
poden concórrer circumstàncies en el marc concret en què es desenvolupa l’execució que alterin en
cert moment les necessitats de la prestació en una mesura no quantificable a priori. La possibilitat
de modificació s’incorpora a les condicions contractuals perquè constitueix un recurs que, en el cas
que s’esdevinguin circumstàncies que tinguin l’efecte d’alterar les necessitats de la prestació,
permetrà mantenir la vigència de l’adjudicació mentre les variacions no superin les previsions
màximes de modificació fixades en els plecs i, així, només si aquests límits s’excedeixen caldrà, en
aplicació del disposat en l’article 203 de la LCSP, resoldre l’adjudicació i convocar novament licitació
pública.
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Com que la prestació que constitueix l’objecte del contracte està indissolublement vinculada a la
variabilitat que és inherent a la dinàmica de l’activitat medicoforense de l’IMLCFC, sempre resulta
possible que, en la pràctica, la demanda de la prestació experimenti canvis importants i, atesa
aquesta condició d’incertesa, s’opta per fixar el sostre de la previsió de modificació en el màxim del
20% del preu inicial establert en l’apartat 1 de l’article 204 de la LCSP amb la finalitat de preservar en
la major mesura possible la continuïtat de l’execució i els avantatges en eficiència i en economia
administrativa que podran assolir-se si la durada de l’adjudicació pot completar-se fins al màxim
previst.
El desglossament de costos que es preveu del press upost base de licitació i del valor estimat del
contracte és el següent:

Pressupost base de licitació
Contracte de serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de Medicina Legal i Ciències
Forense de Catalunya
Termini d’execució:

28 mesos (01.09.2020 / 31.12.2022)
Desglossam ent de costos

Costos directes

93,90%

Amortització vehicles
Finançament vehicles
Personal
Assegurances
Costos Fiscals
Combustible
Control emissions nocives
Pneumàtics
Manteniment
Reparacions

4,2%
0,5%
63,1%
7,3%
0,8%
10,4%
0,5%
1,0%

Lot 1
Transport de mostres
2.324,00 €
276,67 €
34.915,26
4.039,33
442,67
5.754,65
249,00
553,33

€
€
€
€
€
€

0,8%
1,5%

442,67 €
830,00 €

Reparacions

0,4%

Dietes

0,9%

Peatges
Contenidors mostres
Altres mitjans conservació

Lo2
Transport de mostres
971,23 €
115,62 €
14.591,65
1.688,10
185,00
2.404,96
104,06
231,25

€
€
€
€
€
€

Lot 3
Transport de mostres
1.136,94 €
135,35 €
17.081,11
1.976,10
216,56
2.815,27
121,81
270,70

€
€
€
€
€
€

185,00 €
346,87 €

216,56 €
406,05 €

221,33 €

92,50 €

108,28 €

498,00 €

208,12 €

243,63 €

10,4%

5.754,65 €

2.404,96 €

2.815,27 €

2,3%

1.272,66 €

531,87 €

622,61 €

0,2%

110,67 €

46,25 €

54,14 €

Costos indirectes
6,10%
Costos totals
100%
Despeses
Generals
5%
empresa
Benefici empresarial
10%
TOTAL (IVA exclòs)

3.375,33 €
55.333,22 €

1.410,60 €
23.124,64 €

1.651,26 €
27.069,91 €

2.766,66 €

1.156,23 €

1.353,50 €

5.533,32 €

2.312,46 €

2.706,99 €

63.633,20 €

26.593,34 €

31.130,40 €

IVA (21%)
TOTAL (IVA inclòs)

13.362,97 €
76.996,17 €

5.584,60 €
32.177,94 €

6.537,38 €
37.667,78 €
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Pressupost base de licitació
Contracte de serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de Medicina Legal i Ciències
Forense de Catalunya
Termini d’execució:

28 mesos (01.09.2020 / 31.12.2022)
Desglossam ent de costos

4,2%
0,5%
63,1%
7,3%
0,8%
10,4%
0,5%

Lot 4
Transport de mostres
1.289,80 €
153,55 €
19.377,74 €
2.241,80 €
245,68 €
3.193,80 €
138,19 €

Lot 5
Transport de mostres
887,35 €
105,64 €
13.331,33 €
1.542,29 €
169,02 €
2.197,24 €
95,07 €

Lot 6
Transport de mostres
872,14 €
103,83 €
13.102,85 €
1.515,86 €
166,12 €
2.159,58 €
93,44 €

Reparacions

1,0%
0,8%
1,5%

307,10 €
245,68 €
460,64 €

211,27 €
169,02 €
316,91 €

207,65 €
166,12 €
311,48 €

Reparacions

0,4%

122,84 €

84,51 €

83,06 €

Dietes

0,9%

276,39 €

190,15 €

186,89 €

Peatges

10,4%

3.193,80 €

2.197,24 €

2.159,58 €

Contenidors mostres

2,3%

706,32 €

485,93 €

477,60 €

Costos directes

93,90%

Amortització vehicles
Finançament vehicles
Personal
Assegurances
Costos Fiscals
Combustible
Control emissions nocives
Pneumàtics
Manteniment

Altres mitjans conservació
Costos indirectes
Costos totals
Despeses
Generals
empresa
Benefici empresarial

0,2%

61,42 €

42,25 €

41,53 €

6,10%
100%

1.873,28 €
30.709,57 €

1.288,77 €
21.127,30 €

1.266,68 €
20.765,22 €

5%

1.535,48 €

1.056,37 €

1.038,26 €

10%

3.070,96 €
35.316,00 €

2.112,73 €
24.296,40 €

2.076,52 €
23.880,00 €

7.416,36 €
42.732,36 €

5.102,24 €
29.398,64 €

5.014,80 €
28.894,80 €

TOTAL (IVA exclòs)
IVA (21%)
TOTAL (IVA inclòs)

Pressupost base de licitació
Contracte de serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de Medicina Legal i Ciències
Forense de Catalunya
Termini d’execució:

28 mesos (01.09.2020 / 31.12.2022)
Desglossam ent de costos

4,4%
0,5%
64,5%
7,6%
0,9%

Lot 7
Transport de paqueteria
1.340,66
152,35
19.652,87
2.315,69
274,23

10,6%
0,5%
1,0%
0,8%

3.229,77
137,11
304,70
243,76

Costos directes

93,90%

Amortització vehicles
Finançament vehicles
Personal
Assegurances
Costos Fiscals
Combustible
Control emissions nocives
Pneumàtics
Manteniment
Reparacions

1,6%

€
€
€
€
€

Lot 8
Transport de paqueteria
171,41
19,48
2.512,69
296,07
35,06

€
€
€
€
€

€
€
€
€

412,94
17,53
38,96
31,17

€
€
€
€

487,51 €

62,33 €
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Pressupost base de licitació
Contracte de serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de Medicina Legal i Ciències
Forense de Catalunya
Termini d’execució:

28 mesos (01.09.2020 / 31.12.2022)
Desglossam ent de costos

Dietes

0,4%

Lot 7
Transport de paqueteria
121,88 €

Peatges

0,9%

274,23 €

35,06 €

Contenidors

0,2%

60,94 €

7,79 €

Altres mitjans conservació

0,0%

0,00 €
1.858,64 €

0,00 €
237,63 €

30.469,57 €

3.895,65 €

1.523,48 €

194,78 €

Costos directes

93,90%

Costos indirectes
6,10%
Costos totals
100%
Despeses
Generals
5%
empresa
Benefici empresarial
10%
TOTAL (IVA exclòs)
IVA (21%)
TOTAL (IVA inclòs)

Lot 8
Transport de paqueteria
15,58 €

3.046,96 €

389,57 €

35.040,00 €
7.358,40 €
42.398,40 €

4.480,00 €
940,80 €
5.420,80 €

Valor estim at
Contracte de serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de Medicina Legal i Ciències
Forense de Catalunya
Termini previst:

52 mesos (01.09.2020 / 31.12.2024)
Desglossam ent de costos

4,2%
0,5%
63,1%
7,3%
0,8%
10,4%
0,5%

Lot 1
Transport de mostres
4.778,21 €
568,83 €
71.786,86 €
8.304,98 €
910,13 €
11.831,75 €
511,95 €

Lo2
Transport de mostres
1.995,91 €
237,61 €
29.986,11 €
3.469,07 €
380,17 €
4.942,24 €
213,85 €

Lot 3
Transport de mostres
2.337,85 €
278,32 €
35.123,37 €
4.063,40 €
445,30 €
5.788,96 €
250,48 €

Reparacions

1,0%
0,8%
1,5%

1.137,67 €
910,13 €
1.706,50 €

475,22 €
380,17 €
712,82 €

556,63 €
445,30 €
834,95 €

Dietes

0,4%

455,07 €

190,09 €

222,65 €

Peatges

0,9%

1.023,90 €

427,69 €

500,97 €

Contenidors mostres

2,3%

2.616,64 €

1.093,00 €

1.280,25 €

Costos directes

93,90%

Amortització vehicles
Finançament vehicles
Personal
Assegurances
Costos Fiscals
Combustible
Control emissions nocives
Pneumàtics
Manteniment

Altres mitjans conservació
Costos indirectes
Costos totals
Despeses
Generals
empresa
Benefici empresarial

0,2%

227,53 €

95,04 €

111,33 €

6,10%
100%

6.939,78 €
113.766,82 €

2.898,82 €
47.521,57 €

3.395,44 €
55.663,03 €

5%

5.688,34 €

2.376,08 €

2.783,15 €

10%

11.376,68 €
130.831,84 €

4.752,16 €
54.649,81 €

5.566,30 €
64.012,48 €

TOTAL (IVA exclòs)
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Valor estim at
Contracte de serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de Medicina Legal i Ciències
Forense de Catalunya
Termini previst:

52 mesos (01.09.2020 / 31.12.2024)
Desglossam ent de costos

4,2%
0,5%
63,1%
7,3%
0,8%
10,4%
0,5%

Lot 4
Transport de mostres
2.652,18 €
315,74 €
39.845,84 €
4.609,74 €
505,18 €
6.567,30 €
284,16 €

Lot 5
Transport de mostres
1.824,76 €
217,23 €
27.414,86 €
3.171,61 €
347,57 €
4.518,45 €
195,51 €

Lot 6
Transport de mostres
1.791,61 €
213,29 €
26.916,81 €
3.113,99 €
341,26 €
4.436,37 €
191,96 €

1,0%
0,8%
1,5%

631,47 €
505,18 €
947,21 €

434,47 €
347,57 €
651,70 €

426,57 €
341,26 €
639,86 €

Dietes

0,9%

252,59 €

173,79 €

170,63 €

Peatges

10,4%

568,32 €

391,02 €

383,92 €

Contenidors mostres

2,3%

1.452,38 €

999,27 €

981,12 €

Altres mitjans conservació
Costos indirectes
Costos totals
Despeses
Generals
empresa
Benefici empresarial

0,2%

126,29 €

86,89 €

85,31 €

6,10%
100%

3.851,97 €
63.147,13 €

2.650,25 €
43.446,68 €

2.602,10 €
42.657,39 €

5%

3.157,36 €

2.172,33 €

2.132,87 €

10%

6.314,71 €
72.619,20 €

4.344,67 €
49.963,68 €

4.265,74 €
49.056,00 €

Costos directes

93,90%

Amortització vehicles
Finançament vehicles
Personal
Assegurances
Costos Fiscals
Combustible
Control emissions nocives
Pneumàtics
Manteniment
Reparacions

TOTAL (IVA exclòs)

Valor estim at
Contracte de serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de Medicina Legal i Ciències
Forense de Catalunya
Termini previst:

52 mesos (01.09.2020 / 31.12.2024)
Desglossam ent de costos

Costos directes

93,90%

Amortització vehicles
Finançament vehicles
Personal
Assegurances
Costos Fiscals

4,4%
0,5%
64,5%
7,6%
0,9%
10,6%
0,5%

Combustible
Control emissions nocives
Pneumàtics
Manteniment

Lot 7
Transport de paqueteria
2.756,62
313,25
40.409,53
4.761,43
563,85
6.640,95
281,93

€
€
€
€
€
€
€

Lot 8
Transport de paqueteria
352,61
40,07
5.168,97
609,06
72,13
849,47
36,06

€
€
€
€
€
€
€

Reparacions

1,0%
0,8%
1,6%

626,50 €
501,20 €
1.002,41 €

80,14 €
64,11 €
128,22 €

Dietes

0,4%

250,60 €

32,06 €

Peatges

0,9%

563,85 €

72,13 €

Contenidors mostres

0,2%

125,30 €

16,03 €
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Valor estim at
Contracte de serveis de transport de mostres i de paqueteria per a l’Institut de Medicina Legal i Ciències
Forense de Catalunya
Termini previst:

Costos directes
Altres mitjans conservació

52 mesos (01.09.2020 / 31.12.2024)
Desglossam ent de costos
93,90%
0,0%

Costos indirectes
6,10%
Costos totals
100%
Despeses
Generals
5%
empresa
Benefici empresarial
10%
TOTAL (IVA exclòs)

Lot 7
Transport de paqueteria
0,00 €
3.821,68 €

Lot 8
Transport de paqueteria
0,00 €
488,85 €

62.650,43 €

8.013,91 €

3.132,52 €

400,70 €

6.265,04 €

801,39 €

72.048,00 €

9.216,00 €

Els costos directes inclouen la despesa del personal que intervindrà directament en l’execució de les
unitats de la prestació, el cost dels materials, productes i serveis que quedaran integrats en les unitats
de la prestació o que seran necessaris per a l’execució, les despeses de combustible, energia, etc.
que seran necessaris per dur a terme les prestacions, així com les despeses d’amortització i
conservació dels mitjans que caldrà usar en l’execució.
Els costos indirectes inclouen els costos transversals de l’execució que no són directament
imputables a unitats de la prestació concretes sinó al conjunt o a una part de la prestació i que en el
cas d’aquesta contractació inclourà, entre altres conceptes, les tasques de direcció, supervisió i
control, les tasques de gestió administrativa i les comunicacions. Aquests costos indirectes es
preveuen en un 6,1% dels costos directes.
S’afegeixen als costos anteriors una previsió del 5% de despeses general d’empresa, que inclouen
les despeses financeres, les càrregues fiscals (sense inclusió de l’IVA) i altres despeses inherents al
funcionament normal de l’empresa sigui quin sigui el projecte que dugui a terme. El pressupost es
completa amb una previsió del 10% de benefici empresarial.

Directora de l’Institut de Medicina Legal
i Ciències Forenses de Catalunya
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