Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

ANUNCI
Del Departament de Justícia pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de subministrament
i distribució per als anys 2023, 2024, 2025 i 2026 de matalassos ignífugs autoextingibles amb
funda i coixins ignífugs autoextingibles amb funda per als centres penitenciaris i centres
educatius de justícia juvenil de Catalunya, (exp. JU-5/23 GEEC JU 2023 9)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Districte Administratiu
de la Marina del Port, carrer foc, 57, 4a planta, 08037 Barcelona, telèfon 93 857 40 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-5/23 GEEC JU 2023 9.
-2 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: subministrament i distribució per als anys 2023, 2024, 2025 i 2026 de
matalassos ignífugs autoextingibles amb funda i coixins ignífugs autoextingibles amb funda per
als centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil de Catalunya.
b) Admissió de pròrroga: no.
c) Admissió de variants: no.
d) Divisió en lots: sí:
Lot 1: subministrament i distribució de matalassos ignífugs amb funda i coixins ignífugs als
Centres Penitenciaris.
Lot 2: subministrament i distribució de matalassos ignífugs amb funda i coixins ignífugs als
Centres Educatius de Justícia Juvenil.
e) Lloc d'execució: Catalunya.
f) Termini d'execució: per 48 mesos, des de l’1 de gener de 2023 o des de la data de
formalització del contracte si aquesta és posterior i fins al 31 de desembre de 2026.
g) Establiment d'un acord marc: No.
h) Codi CPV: 39143112-4.
i) Codi NUTS: ES.
-3 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments.
b) Tramitació: ordinària (art. 116 LCSP) i anticipat de despesa (art. 117.2 LCSP).
c) Procediment: obert (art. 156 LCSP).
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 i valor estimat
El pressupost màxim de licitació és de 3.034.546,90 euros, dels quals 2.507.890,00 euros
corresponen al preu del contracte i 526.656,90 euros a l’IVA (21%), distribuïts en els següents
lots:
Lot
Import € (IVA exclòs) IVA €(21%)
Import total €
1
2.295.732,00
482.103,72
2.777.835,72
2
212.158,00
44.553,18
256.711,18
Valor estimat del contracte: 3.009.468,00 euros, distribuïts en els següents lots:
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Lot 1: 2.754.878,40 euros.
Lot 2: 254.589,60 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 plec de clàusules administratives particulars i
qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini
en 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 i a l’annex núm. 3 del plec de clàusules administratives particulars.
-9 ACP aplicable al contracte?: sí.
-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 12 de setembre de 2022 a les 14:00:00 hores.
Les ofertes rebudes amb posterioritat, és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant, es
consideraran extemporànies.
b) Presentació electrònica d’ofertes: mitjançant l’eina “Sobre digital” del perfil del contractant:
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 ha limitació.
e) S’accepta la facturació electrònica: sí.
-11 Obertura de proposicions
L’obertura de les proposicions es farà en un termini màxim de 20 dies des de la data de
finalització del termini de presentació de les ofertes. Les ofertes presentades i la documentació
relativa a la seva valoració serà accessible de forma oberta mitjançant la seva publicació en el
tauler d’avisos de la Plataforma de serveis de contractació pública i en tot cas, des del moment
en què es notifiqui l’adjudicació del contracte.
-12 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. Veure l’annex número 8 del PCAP.
-13 Tramesa de l’enviament de l’anunci previ al DOUE: 1 d’abril de 2022.
-14 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 22 de juliol de 2022
-15 Llengües per redactar les ofertes o solꞏlicituds: català i castellà.
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-16 Recurs
La informació relativa al règim de recursos aplicables a aquest expedient es recullen en la
clàusula 2a. del PCAP.
La cap del Servei de Contractació
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