INFORME
DE: Govern Obert i Administració Electrònica
A: Unitat de contractació i compres
DATA: 20 de desembre de 2021
ASSUMPTE: Informe proposta d’adjudicació del Contracte de Serveis postals,
missatgeria, bustiada i altres serveis similars
a Santa Perpètua de
Mogoda.

Antecedents:
A través del portal de contractació pública s’anuncia licitació per el serveis
postals de l’Ajuntament de Santa Perpètua. L’anunci de la licitació conté les
següents dades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Codi expedient: 2021/5366E
Tramitació: ordinària
Tipus de contracte: Serveis
Codi CPV: 64000000
Procediment adjudicació: Obert
Pressupost de licitació: 53.553,60 € sense IVA, 64.799,85 € amb IVA
Valor estimat del contracte: 95.503,92 €

El termini de presentació ofertes va finalitzar el 26 de novembre de 2021,
pressentant-se com a únic licitador DIMO EXPRES S.L.
L’apertura de plicas amb el sobre B (documentació de criteris de judici de valor)
es va realitzar el 3 de desembre de 2021 a les 12:45h, aportant proposta
d’organització i pla de treball, la qual es va valorar segons els criteris establerts
als plecs amb 0.80 punts. Es constata també que la documentació
administrativa es correcta al que s’especifica al plec de clàusules
administratives.
L’apertura de pliques amb el sobre C (proposició econòmica més els criteris
automàtics) es va realitzar el 16 de desembre de 2021 a les 12:10h.
Criteris de valoració de les ofertes:
Un cop examinada la documentació tècnica i l’oferta econòmica es constata
que és correcta al que s’especifica en el plec de clàusules tècniques. L’oferta
econòmica presentada en preus unitaris es el següent:
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Correu certificat amb i sense avís de Preu ofert (IVA exclòs)
recepció
Fins a 20g (sobre estàndard)

2,30 €
2,30 €
2,30 €

Fins a 20g (sobre no estàndard)
De 21 a 50g
De 51 a 100g

3,20 €
4,20 €
4,20 €
4,20 €

De 101 a 200g
De 201 a 300g
De 301 a 500g
De 501 a 1.000g

6,20 €

De 1001 a 2000g

7,60 €

Correu ordinari sense avís de recepció

Preu ofert (IVA exclòs)

Fins a 20g (sobre estàndard)

0.30€
0.40€
0.40€
0.80€
2.30€
2.30€
2.30€
4.20€
5.20€

Fins a 20g (sobre no estàndard)
De 21 a 50g
De 51 a 100g
De 101 a 200g
De 201 a 300g
De 301 a 500g
De 501 a 1.000g
De 1001 a 2000g

Cartes Internacionals

Preu ofert(IVA Preu ofert (IVA
exclòs) Europa exclòs)
Fora
Europa

Fins a 20g (sobre estàndard)

1.90€
1.90€
1.90€
2.70€
7,00 €
7,00 €
7,00 €
13.30€

Fins a 20g (sobre no estàndard)
De 21 a 50g
De 51 a 100g
De 101 a 200g
De 201 a 300g
De 301 a 500g
De 501 a 1.000g
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2.20€
2.20€
2.20€
3.70€
11,00 €
11,00 €
11,00 €
21.70€

De 1001 a 2000g

21.20€

38,00 €

Bustiades

0.07€
Avís de recepció objecte de
subcontractació per no competència 1.5€
de territori

Manipulats i digitalització
Manipulats de
administrativa.

notificació

Preu ofert (IVA exclòs)
de

resolució

Manipulats amb impressió de documents

0.60€
0.30€

Aquesta oferta s’adequa als principis establerts i té una valoració de 17,75
punts.
En quant a les propostes presentades com millora, només podem valorar
aquelles que NO s’han inclòs en el sobre B que inclou pla de treball, i per tant,
només havien de constar en el sobre C. Aquestes millores avaluables són:
a) Criteris mediambientals: reducció de nivells d’emissions d’efecte
hivernacle amb baixes emissions prenent com a base la classificació del
parc de vehicles de la seva etiqueta, i vehicles eficients en relació al
consum de combustible
Com que compleix amb els dos criteris ambientals, la puntuació és de 2 punts.
Conclusions
Avaluats els diferents criteris en els que es basa aquesta licitació i sobre els
quals es puntuava, i comprovat que l’empresa licitadora s’adequa al que
s’especifica en el plec de clàusules administratives i tècniques, s’informa:
Que a l’empresa DIMO EXPRES S.L pot ser l’adjudicatària del contracte de
Serveis Postals, missatgeria, bustiada i altres serveis similars a l’Ajuntament
de Santa Perpètua de Mogoda, amb un total de 20,55 punts.
Cap de Govern Obert i Administració Electrònica
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