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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES  DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DE DETERMINADES ANÀLISI S CONTROL PORCÍ 

(AG-2016-1081) 
 
A. Objecte del contracte: Servei per a la realització d’anàlisis de les mostres preses en 

el marc del programa de vigilància serològica del porcí. 
 
CPV: 71900000-7  Serveis de laboratori 
Annex II TRLCSP:  categoria 27. 
 

B. Despesa màxima pressupostada:   80.257,61 € (66.328,60 € import base + 
13.929,01 € del 21% IVA). 
 

C. Valor estimat del contracte:  149.239,35 €  

 
66.328,60 € corresponents al període principal de vigència + 66.328,60 € de la 
previsió de la contractació al 2018 de serveis que siguin repetició dels que són objecte 
d’aquest contracte que es licita, a l’empara de l’article 174, apartat c) del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic (v. clàusula 28 bis) + 16.582,15 € 
corresponents als tres mesos de prolongació excepcional previstos en l’apartat S.2 
d’aquest quadre. 

 

D. Despesa pluriennal: NO 
 

E. Sistema de determinació del pressupost de licita ció:  Preu unitari màxim. 
 
1,30 € sense IVA  : Anàlisis Aujeszky gE per tècnica ELISA, Aujeszky gB per tècnia 
ELISA, MVP per tècnica ELISA, PPC per tècnica ELISA, PPA per tècnica ELISA 
CISA, PPA per tècnica d’Immuno blotting i brucel·losi per Rosa de Bengala, tècnica 
ELISA, i Fixació del complement. 

 
Amb una estimació de 51.022 determinacions. 
 

F. Partida pressupostària:  AG03 D/227001302/6110/0000 
 
G. Procediment d’adjudicació: Obert no sotmès a regulació harmonitzada. 

 
H. Forma d’adjudicació:  Pluralitat de criteris d’adjudicació, tots de valoració objectiva 

(veure Annex 9). 
 

I. Tramitació: Ordinària. 
 

J. Acreditació de la solvència econòmica i tècnica (Art. 146.4 TRLCSP): segons el 
que disposa la clàusula vuitena i l’annex 2 del plec de clàusules administratives 
particulars. 

 
K. Classificació empresarial: No es requereix.  

 
L. Concreció de les condicions de solvència (art. 6 4.2 TRLCSP): No es preveu. 

 



M. Garantia provisional: No es requereix.  
 

N. Solucions alternatives o variants: No s’accepten. 
 

O. Garantia definitiva:  5 % de l’import d’adjudicació.  
 
Entre d’altres modalitats previstes en la clàusula 14.1 d’aquest plec, la garantia 
definitiva es podrà constituir per retenció del preu en la primera factura. 

 
P. Durada del contracte:  

 
De l’1 de gener de 2017, o data de formalització del contracte si és posterior, fins al 31 
de desembre de 2017. 
 

Q. Pròrroga:  No es preveu la pròrroga. 
 

R. Condicions especials d’execució:  les detallades a l’annex 10 del present plec. 
 

S. Causes de modificació previstes en el plec:  
 
S.1 Es preveu la possibilitat de modificació del contracte amb motiu de l’aplicació de 
mesures d’estabilitat pressupostària que aprovi la Generalitat de Catalunya, 
motivades per raons d’interès públic, que comportin una reducció de les tasques a 
executar, de la cobertura horària del servei prevista o del nombre d’efectius humans 
requerits per a l’execució del contracte. 
 
S.2 La vigència del contracte es podrà perllongar en el temps fins a l’entrada en vigor 
del nou contracte, sempre que l’expedient de contractació d’aquest hagués estat 
iniciat amb una antelació mínima de tres mesos respecte a la finalització del període 
inicial de vigència del contracte actual. Aquesta prolongació excepcional en cap cas 
podrà superar el termini de tres mesos. 
 
S.3 Els drets i les obligacions derivats del contracte podran ser cedits a un tercer 
segons el que disposa l’article 226 TRLCSP i la clàusula administrativa particular 30. 

 
T. Percentatge de subcontractació: es podrà concertar amb tercers la realització 

parcial del contracte segons el que disposa l’article 227 del TRLCSP i la clàusula 
administrativa particular 32 d’aquest plec. 

 
U. Preu del contracte i pagament:  

  
Mitjançant facturació bimensual, conformada pel cap de la unitat responsable de 
l’execució del contracte, prèvia presentació detallada dels justificants de les anàlisis 
efectuades (nombre i tipus de determinacions realitzades de les incloses en el plec de 
prescripcions tècniques i de l’import resultant en els corresponents períodes). 
 
Sens perjudici de les restants obligacions recollides en la clàusula 21 del plec 
clàusules administratives particulars, cal que el contractista incorpori a qualsevol 
factura, per tal que es pugui tramitar pels corresponents serveis administratius, les 
dades següents: 
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 Codi expedient: AG-2016-1081 
 NIF contractant: S0811001G 
 Oficina comptable: Intervenció General- Codi: A09018876 
 Òrgan gestor del DARP: Secretaria General- Codi: A09006045 

Unitat administrativa: Direcció de Serveis- Codi: A09006114 
 
L’adreça electrònica del punt general d’entrada de les factures electròniques és 
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT  
 

V. Actualització i revisió de preus: No resulta procedent, segons preveu l’art. 89 del 
TRLCSP i la clàusula administrativa particular 22. 
 

X. Termini de garantia : 3 mesos. 
 

Y. Import màxim despeses anuncis licitació : 400,00 €. 
 

Z. Perfil de contractant: La informació, avisos i documentació relatius a la tramitació de 
l’expedient, així com la puntuació de les ofertes, la resolució d’adjudicació i la 
formalització del contracte, poden consultar-se al perfil de contractant del DARP a 
l’adreça electrònica https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/agricultura (directament o 
a través de la pàgina web del DARP: 
http://www.gencat.cat/agricultura/perfildecontractant/). 


