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Procediment: N488 Contractació de serveis
Expedient: 6498/2021

Document: 183690/2022

PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Mitjançant el procediment obert simplificat sumari de l’art. 159.6 LCSP
Àmbit de gestió:

Qualitat Urbana

Servei:

Logística

1. Denominació del contracte
Servei de missatgeria urgent de documents i paquets.
2. Necessitats a satisfer i descripció de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació del servei de missatgeria urgent de documents i paquets
a demanda per recollir en l’àmbit de l’Ajuntament de Sant Cugat i a repartir principalment a la
província de Barcelona, tot i que s’inclouen altres punts del territ ori espanyol o internacional.
Puntualment pel desenvolupament de l’activitat, l’Ajuntament de Sant Cugat té la necessitat de
realitzar enviament de cartes i paquets de manera urgent ja sigui al mateix terme municipal,
com a la província de Barcelona o altres punts.
Per satisfer aquestes necessitats és necessari contractar un servei de recollida, transport i
distribució de cartes i petita paqueteria per distribuir al propi municipi o a altres indrets del
territori espanyol o internacional en un termini màxim de 24h o segons es sol·liciti.
3. Codi CPV i descripció
60161000-4

Serveis de transport de paquets

4. Divisió lots
No es preveu la divisió de l’objecte del contracte ja que la realització independent de les
diverses prestacions que aquest comprèn posaria en risc la correcta execució del mateix des
del punt de vista tècnic, tal i com es disposa a l’art. 99.3 de la LCSP.
Una eventual divisió en lots fragmentaria el servei innecessàriament, generant més
desplaçaments totalment prescindibles.
És més eficient tant per al medi ambient com per al propi Ajuntament que una mateixa empresa
realitzi totes les recollides i en gestioni la distribució al seu magatzem logístic. L’agrupació dels
diversos serveis és més rendible per a l’Ajuntament.
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5. Justificació de que l’Ajuntament no disposa de mitjans propis per a satisfer l’objecte
del contracte.
L’Ajuntament de Sant Cugat no disposa dels mitjans humans ni materials per realitzar les
prestacions objecte del contracte. Es tracta d’un servei puntual que no justificari a la necessitat
de contractar recursos humans específics per la prestació del servei, ni l’adquisició dels mitjans
de transport necessaris per realitzar el servei. El personal de consergeria ha de realitzar altres
tasques i no es pot garantir que hi hagi personal ni mitjans per la realització d’un servei urgent
no programat, que per altra banda no seria rendible que s’hagués de desplaçar fora del
municipi. És més convenient contractar una empresa que es dediqui exclusivament a la
prestació d’aquest servei per a l’Ajuntament i altres clients, aprofitant així les rutes i fent un ús
més racional dels mitjans de transport.

6. Durada del contracte
6.1 Durada inicial: 1 any. S’estableix una durada d’un any donat que l’import anual del contracte
és poc significatiu i no es considera rendible establir una durada inferior.
6.2 Nombre pròrrogues previst: 3 anualitat.

7. Pressupost base de licitació
7.1 Pressupost
Concepte

Import anual

Preu base de licitació

7.217,38 €

IVA (21%)

1.515,65 €

Total

8.733,04 €

Preu base de licitació
Preu del contracte és amb preus unitaris
El preu total del contracte és estimatiu, atès que hi ha una part dels treballs a desenvolupar que
són de caràcter variable, a realitzar en funció de les necessitats de l’Ajuntament, sense que en
aquest cas hi hagi obligació d’esgotar el crèdit reservat a l’efecte. .
Preus unitaris màxims
A continuació s’estableixen els preus unitaris màxims dels serveis que seran requerits en funció
de les necessitats de l’Ajuntament i liquidats amb càrrec a la part variable del contracte:

SERVEIS ORDINARIS

Local

Urgent
<1 kg
Abans de les 19h del 1-2 kg
dia següent
2-5 kg
cada 5 kg

preu unitari
màxim sense
IVA
6,08 €
6,75 €
6,75 €
4,70 €
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addicionals

Abans de les 14h del
dia següent

Abans de les 12h del
dia següent

Abans de les 10h del
dia següent

Abans de les 8'30h
del dia següent

El mateix dia

Abans de les 19h del
dia següent

Provincial

Abans de les 14h del
dia següent

Abans de les 12h del
dia següent

Abans de les 10h del
dia següent

Abans de les 8'30h
del dia següent

<1 kg
1-2 kg
2-5 kg
cada 5 kg
addicionals
<1 kg
1-2 kg
2-5 kg
cada 5 kg
addicionals
<1 kg
1-2 kg
2-5 kg
cada 5 kg
addicionals
<1 kg
1-2 kg
2-5 kg
cada 5 kg
addicionals
<1 kg
1-2 kg
2-5 kg
cada 5 kg
addicionals
<1 kg
1-2 kg
2-5 kg
cada 5 kg
addicionals
<1 kg
1-2 kg
2-5 kg
cada 5 kg
addicionals
<1 kg
1-2 kg
2-5 kg
cada 5 kg
addicionals
<1 kg
1-2 kg
2-5 kg
cada 5 kg
addicionals
<1 kg
1-2 kg
2-5 kg

7,50 €
8,61 €
8,61 €
6,76 €
9,91 €
9,91 €
9,91 €
9,91 €
10,99 €
10,99 €
10,99 €
10,99 €
20,72 €
20,72 €
20,72 €
20,72 €
20,72 €
20,72 €
20,72 €
20,72 €
6,08 €
6,75 €
6,75 €
4,70 €
7,50 €
8,61 €
8,61 €
6,76 €
14,42 €
14,42 €
14,42 €
14,42 €
10,99 €
10,99 €
10,99 €
10,99 €
20,72 €
20,72 €
20,72 €
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El mateix dia

Abans de les 19h del
dia següent

Abans de les 14h del
dia següent

Nacional

Abans de les 12h del
dia següent

Abans de les 10h del
dia següent

Abans de les 8'30h
del dia següent

El mateix dia

cada 5 kg
addicionals
<1 kg
1-2 kg
2-5 kg
cada 5 kg
addicionals
<1 kg
1-2 kg
2-5 kg
cada 5 kg
addicionals
<1 kg
1-2 kg
2-5 kg
cada 5 kg
addicionals
<1 kg
1-2 kg
2-5 kg
cada 5 kg
addicionals
<1 kg
1-2 kg
2-5 kg
cada 5 kg
addicionals
<1 kg
1-2 kg
2-5 kg
cada 5 kg
addicionals
<1 kg
1-2 kg
2-5 kg
cada 5 kg
addicionals

20,72 €
20,72 €
20,72 €
20,72 €
20,72 €
7,82 €
9,52 €
9,52 €
4,70 €
9,34 €
12,35 €
12,35 €
9,34 €
18,87 €
18,87 €
18,87 €
18,87 €
15,24 €
15,24 €
18,80 €
22,42 €
40,54 €
40,54 €
40,54 €
40,54 €
40,54 €
40,54 €
40,54 €
40,54 €

INTERNACIONAL

Internacional 1-2
dies

Urgent

Zona 1 Portugal

Zona 2 Europa

<1 kg
1-5 kg
5-10 kg
cada 0,5 kg
addicionals
<1 kg

preu unitari
màxim sense
IVA
10,08 €
14,21 €
23,85 €
0,97 €
73,34 €
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Resta de països

1-5 kg
5-10 kg
cada 0,5 kg
addicionals
<1 kg
1-5 kg
5-10 kg
cada 0,5 kg
addicionals

185,70 €
297,70 €
11,20 €
86,41 €
254,12 €
388,98 €
14,05 €

SERVEIS EXTRAORDINARIS
Immediat 9-17h
Sant Cugat
Rubí, Cerdanyola
Barcelona, Sabadell,
Terrassa

Zona d'influència

2h
dissabte
2h
dissabte
2h
4h
dissabte
2h
4h
dissabte

preu unitari
màxim sense
IVA
11,99 €
7,92 €
17,14 €
7,92 €
28,62 €
27,94 €
13,73 €
42,49 €
35,39 €
13,73 €

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Temps d'espera (a partir de 5min)
Signatura de documentació específica
Confirmació d'entrega
Adreça extraradi o retorn
Hores
Excés de mida - 50 cm que excedeixi dels 300
cm (llarg + ample + alt)

preu unitari
màxim sense
IVA
0,34 €
4,78 €
5,49 €
5,73 €
25,52 €
4,39 €

7.2 Desglossament net (IVA exclòs) del pressupost
S’adjunta un informe justificatiu del preu del contracte i del VEC d’acord amb l’art. 101 de la
LCSP.
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8. Modificacions del contracte: Descripció i import
Es preveu una modificació del contracte per la necessitat de realitzar més enviaments dels
previstos.
Import màxim que no supera el 20% del preu inicial de contracte: 1.443,48 € IVA exclòs.
Preu unitari aplicable a les modificacions: preus unitaris segons oferta.

9. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte inclou l’import total amb què podria ser retribuïda l’empresa
contractista, incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord
amb la previsió de l’article 101 de la LCSP.
Import període inicial del contracte (sense IVA)
Import pròrrogues (sense IVA)

7.217,38 €
21.652,14 €

Import modificacions (sense IVA)

1.443,48 €

Total VEC

30.313,00 €

10. Aplicació pressupostària
Codi: 81035001.20500.92000.2220100. 81035
Descripció: Gestió correspondència. Gestionar Servei de Missatgeria Urgent
Import despesa: 8.733,04 €
Pressupost base de licitació (sense IVA)
(1 any)

7.217,38 €

IVA

1.515,64 €

TOTAL DESPESA

8.733,04 €

11. Subcontractació amb tercers de la realització parcial de la prestació
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP.

12. Solvència
De conformitat amb l’art. 159.6.b) LCSP, s’eximeix a les empreses licitadores l’acreditació de
solvència.
13.1 Preu més baix (Fins a 80 punts)
El criteri d’adjudicació del preu més baix és per que interessa la prestació del servei que sigui
més econòmica.
L’empresa licitadora presentarà oferta de preus unitaris per cadascun dels serveis previstos a
l’Annex 5 – Proposició econòmica del Plec de Clàusules Administratives.
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S’assignarà la màxima puntuació per a cada servei al licitador que ofereixi el preu més baix i
els punts corresponents a la resta d’ofertes s'assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonint
el resultat al segon decimal.
Puntuació = ∑ Factor de ponderació x (oferta més econòmica / oferta considerada).
La puntuació final de l’apartat 13.1 serà la suma de les puntuacions assignades a cada preu
unitari.

13.2 Utilització de vehicles de baixes emissions (Fins a 10 punts)
El criteri d’adjudicació per la utilització de vehicles de baixes emissions es fa per que la
prestació del servei comporti el mínim d’emissions de CO2 a l’atmosfera.
L’oferta presenta una proposta concreta de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacles
(GEH) reduint el consum de combustibles fòssils mitjançant la utilització de vehicles de baixes
emissions o elèctrics:
Per la utilització
del distintiu Zero
Per la utilització
del distintiu Zero

exclusivament de vehicles elèctrics i sense motor de combustió, disposant
pel servei ordinari local: 5 punts.
exclusivament de vehicles elèctrics i s ense motor de combustió, disposant
pel servei ordinari provincial: 5 punts.

Per la utilització exclusivament de vehicles elèctrics o híbrids disposant del distintiu Zero o
ECO pel servei ordinari local: 2 punts.
Per la utilització exclusivament de vehicles elèctrics o híbrids disposant del distintiu Zero o
ECO pel servei ordinari provincial: 2 punts.
En el
servei
En el
servei

cas que algun dels vehicles emprats no disposi ni etiqueta Zero, ni etiqueta eco pel
ordinari local: 0 punts.
cas que algun dels vehicles emprats no disposi ni etiqueta Zero, ni etiqueta eco pel
ordinari provincial: 0 punts.

13.3 Documentació per la realització del servei (4 punts)
El criteri d’adjudicació per la utilització exclusiva de paper reciclat es fa per no generar residus i
incentivar l’ús de materials reciclats.
Que l’empresa utilitzi exclusivament paper reciclat en els documents utilitzats durant el procés
de recollida i acceptació d’enviaments i/o sistemes electrònics que no generin residus.
13.4 Reducció del termini de servei immediat, (Serveis Extraordinaris) (Fins a 4 punts)
El criteri d’adjudicació de reducció del termini de servei immediat és fa per aportar un extra de
qualitat al servei immediat.
S’atorgaran 2 punts per la reducció respecte el termini màxim d’entrega en els requeriments de
servei immediat(Serveis Extraordinaris), fins un màxim de 4 punts:
Per oferir un termini d’entrega inferior a 1’30 hores a Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola: 2 punts
Per oferir un termini d’entrega inferior a 3 hores a Barcelona, Sabadell i Terrassa: 2 punts
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13.5 Utilització de bicicletes (2 punts)
El criteri d’adjudicació per la utilització de bicicletes es fa per que la prestació del servei
comporti el mínim d’emissions de CO2 a l’atmosfera.
L’oferta presenta una proposta concreta de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacles
(GEH) eliminant el consum de combustibles fòssils mitjançant la utilització de bicicletes per la
recollida i el repartiment de sobres i paquets, més enllà dels requeriments que estableix plec
tècnic.
Per disposar de flota de bicicletes a Sant Cugat i de fer ús de manera habitual (és a dir
sempre que els agents atmosfèrics no suposin un impediment) es farà a les zones del
centre urbà (mínim dues bicicletes): 2 punts
Assegurances
Existència d’una pòlissa de responsabilitat civil.

13. Forma de pagament
Mensual, en funció dels serveis prestats.
14. Condicions especials d’execució del contracte de
mediambiental o d’altres, d’acord amb l’art. 202 de la LCSP.

caràcter

social,

ètic,

L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
sociolaborals del personal ocupat en l’execució del contracte fixades en el moment de
presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
L’incompliment d’aquesta condició podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o fins
i tot ser causa d’extinció contractual.

15. Revisió de preus
De conformitat amb l’art. 103 de la LCSP, no es preveu la revisió de preus en aquest contracte.
16. Termini de garantia
De conformitat amb l’art. 159.6.f) LCSP, no es requereix la constitució de garantia definitiva.
17. Responsable municipal del contracte
Eva Sancho Sánchez, Cap del Servei de Logística
18. Procediment de licitació
El procediment pel qual es regirà la licitació és el procediment obert simplificat abreujat.
El motiu pel qual la licitació es desenvolupa segons aquest procediment és que es tracta d’un
contracte de serveis de VEC inferior a 60.000 € i no té per objecte una prestació de
caràcter intel·lectual.
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19. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
De conformitat amb l’art. 326.1 LCSP, no es constitueix Mesa de Contractació atès que no és
preceptiva.
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_DIRE CTORS/ES
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