Correu ordinari sense avís de recepció
De 301 a 500g
De 501 a 1.000g
De 1001 a 2000g

Cartes Internacionals

Preu ofert (IVA exclòs) Amb
tres decimals
2.30 €
4.20 €
5.20 €

1.90 €

Preu ofert (IVA
exclòs) Fora
Europa
Amb tres
decimals
2.20 €

1.90 €

2.20 €

1.90 €
2.70 €
7€
7€
7€
13.30 €
21.20 €

2.20 €
3.70€
11€
11€
11 €
21.70 €
38 €

Preu ofert (IVA
exclòs) Europa
Amb tres decimals

Fins a 20g (sobre estàndard)
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
Bustiades
Avís de recepció objecte de
Subcontractació
per
no
competència en territori

0.07 €
1.5 €

Manipulats i digitalització
Manipulats de notificació de resolució administrativa.
Manipulats amb impressió de documents

Preu ofert (IVA
exclòs)
0.60€
0.30€

I les següents millores mediambientals:
-

Reducció de nivells d’emissions d’efecte hivernacle amb baixes emissions
mitjançant vehicles amb baixes emissions prenent com a base la classificació
del parc de vehicles de la DGT.
Vehicles eficients en relació al consum de combustible.

3. Per decret núm. 2022/163, de data 24/01/2022, es requereix a DIMO EXPRES SL,
perquè dipositi la garantia definitiva del contracte (2.677,68 €, que correspon al 5% del
preu adjudicació, IVA exclòs) així com la documentació relativa a la personalitat i
representació, la relativa a l’acreditació de la solvència econòmica-financera i tècnica o
professional i els Certificats de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, documentació que ha estat presentada.
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4. Per decret núm. 2022/529, de data 04/03/2022, el contracte s’adjudica a DIMO
EXPRES SL, pels imports descrits al punt 2 d'aquests antecedents.
PACTES
Primer.- DIMO EXPRES SL, adjudicatària del present contracte de serveis, s'obliga a la
seva execució amb estricte subjecció al plec de prescripcions tècniques i clàusules
administratives particulars, aprovats per decret núm. 2021/2766, de data 10/11/2021,
així com a l'oferta presentada.
Segon.- L’import del contracte és de 53.553,60 € (IVA exclòs), essent l’import amb IVA
(21 %) de 64.799,85 €.
Tercer. La vigència del present contracte serà de tres anys a comptar des de d’endemà
de la data formalització del contracte. Es podrà realitzar una pròrroga anual més de
conformitat amb la clàusula 1.5) del Plec de clàusules administratives particulars.
Quart.- En tot allò que no estigui previst en el present contracte o en els Plec de
Condicions particulars i generals, regiran les normes del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i,
en el que calgui, el per la Llei 9/2017, 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic, i la resta de normes aplicables de Dret Administratiu.
Cinquè.- L’adjudicatari quedarà sotmès a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679,
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
I com a prova de conformitat, totes dues parts signen aquest document, en
presència del secretari de l’Ajuntament, que dóna fe de l’atorgament.
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