Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

Unitat: CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/8931
Assumpte: Contractació de la prestació dels serveis postals de l'Ajuntament de Calonge i Sant
Antoni.

ANUNCI
De l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de la
prestació dels serveis postals de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
Número d’identificació: 1703400000.
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
Principal activitat del poder adjudicador: Activitat pública.
Central de compres / contractació conjunta: No.
Número d'expedient: 2019/8931.

-2 Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Domicili: Plaça de la Concòrdia, 7.
c) Localitat i codi postal: Calonge CP: 17251.
d) Codi NUTS: ES512.
e) Telèfon: 972660375.
f) Adreça electrònica: contractacio@calonge.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: la qual és facilitarà almenys 3 dies abans
de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat
almenys 5 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Horari d’atenció: les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària en l’adreça electrònica que s’indica a l’apartat A de la Memòria i/o PCAP:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Prestació dels serveis postals de l’Ajuntament de Calonge i Sant
Antoni, i el seu sector públic que no siguin notificacions administratives.
b) Admissió de pròrroga: Possibilitat de prorrogar una anualitat més.
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: No.
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i)

L’autenticitat d’aquestSegell
document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante electrònic
el código seguro de validación consultando esta página web
Ajuntament

Codi Segur de Validació
de Calonge i f11858bdc4df4299833f329205cd87b2001
Url de validació

Sant Antoni

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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d) Lloc d'execució: Calonge i Sant Antoni.
e) Termini d'execució: 2 Anys a partir del dia 01/02/2020, prèvia formalització del contracte i
acta d’inici. En cas que no estigui formalitzat el contracte amb anterioritat a aquesta data, el
contracte s’iniciarà a partir de l’endemà de la signatura del contracte o en la data que fixi l’acta
d’inici.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 64110000-0, 64110000-4 i 64121100-1.
h) Codi NUTS: ES512.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis.
b) Tramitació: Ordinària.
c) Procediment: Obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació: 60.500,00 € (50.000,00 € + 10.500,00 € en concepte d’IVA al 21%).
a)

Valor estimat del contracte: 85.000,00 € sense IVA

-6 Admissió de variants: No.
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: 5% del pressupost base de licitació.
-8 Requisits específics del contractista:
a)

Solvència:

J.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:

El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant certificació del Registre
Mercantil
dels comptes anuals dipositats pel licitador, si l’empresari estigués inscrit en
aquest registre, i en cas contrari pels comptes anuals dipositats en el registre oficial que
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran
el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil
Alternativament a aquesta documentació es podrà presentar certificat de l’import net de la
xifra de negocis de l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària) dels anys
corresponents.
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Declaració relativa a la xifra anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de
major volum de negoci dels tres últims anys conclosos haurà de ser almenys una vegada i
mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys
una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

f11858bdc4df4299833f329205cd87b2001

Url de validació
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J.2. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional:
1.- Una relació dels principals serveis o treballs anàlegs realitzats en els últims tres anys que
inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, relacionats amb l’objecte del contracte.
S’exigeix que el licitador haurà d’acreditar com a executat (sense incloure impostos) un
import equivalent al 150%, del valor estimat del contracte en serveis de similar naturalesa
que els que constitueixen l’objecte del contracte
A efectes de determinar la correspondència entre els serveis executats pel licitador i els que
constitueixen l’objecte del contracte, quan hi hagi classificació aplicable a aquest últim
s’atendrà a la pertinença al mateix subgrup de classificació i en la resta de casos a la igualtat
dels dos primers dígits dels seus respectius CPV.
Els serveis o treballs efectuats s’acrediten mitjançant certificats de bona execució (d’acord
amb el model ANNEX que s’incorporarà al PCAP) realitzats per l’òrgan competent, quan
el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan
de contractació per l’autoritat competent.
S’acreditaran, com a mínim, tots els certificats suficients corresponents als tres anys
inclosos en la relació aportada d’aquests serveis o treballs realitzats, segons
l’establert als paràgrafs anteriors, que, entre tots, permeti assolir el mínim de solvència
exigit .
Per empreses de menys de 5 anys d’antiguitat caldrà acreditar que disposa de mitjans
suficients per a la prestació del servei que es vol contractar, especialment declarant la
maquinaria, material i equip tècnic que es disposarà. A aquest efecte, haurà de presentar,
quan li sigui requerida, la documentació acreditativa de la disposició d’aquests mitjans
indicant si disposa de la seva titularitat o es fa a traves de mitjans externs.
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Exigència de que en l’oferta figurin els noms i la qualificació professional del personal
responsable de l’execució: NO
Alternativament a la solvència J.1 i J.2 - Anterior a l’entrada en vigor del RD773/2015
es
pot
presentar
la
següent Grup R Subgrup 9 Categoria 1
classificació
- Posterior a l’entrada en vigor del RD773/2015
Grup R Subgrup 9 Categoria A

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació
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-9 Criteris d’adjudicació:
Els criteris de valoració d’apreciació automàtica, i la ponderació que se’ls hi atribueix són les
següents:
a) Millora econòmica dels preus unitaris, fins a 49 punts que es repartiran de la
forma següent:


Cartes nacionals, en qualsevol tram de pes dels previstos al PPT (fins a 26 punts
que obtindrà el licitador que ofereixi el major % de descompte).



Cartes internacionals, en qualsevol tram de pes i destinació dels previstos al PPT
(fins a 15 punts que obtindrà el licitador que ofereixi el major % de descompte).



Cartes urgents, cartes certificades, cartes urgents certificades, avís de rebuda per
cartes certificades i certificades urgents, en qualsevol tram de pes i destinació dels
previstos al PPT (fins a 5 punts que obtindrà el licitador que ofereixi el major % de
descompte).



Publicorreu i bustiades en qualsevol tram de pes i destinació (fins a 3 punts que
obtindrà el licitador que ofereixi el major % de descompte).

La resta de les ofertes obtindran la puntuació que derivarà de l’aplicació de la següent
formula:
[O] x (ponderació)
______________ =
[Oe]

[P] Punts de valoració
[Oe] Oferta més econòmica (major descompte)
[O] Oferta que es valora
(26-15-5-3) Ponderació segons el que es valori

[P]

Puntuació dels criteris de valoració 52 PUNTS
automàtica
Criteris de valoració subjecte a judici de valor i la ponderació que se’ls hi atribueix són
les següents:
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b) Disposar de programari via web i allotjat al núvol de control dels enviaments i
formació d’aquest programari al personal municipal amb un mínim de 5
hores................... (3 punts)

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació
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a) Memòria i planificació del servei. Fins a 27 punts
En la mateixa es farà constar, i es valoraran:


la proposta d'organització i metodologia en la prestació del servei (inclou la valoració
de xarxa pròpia d’oficines en totes les províncies i municipis de l’Estat o sistema
alternatiu que permeti la seva substitució amb la mateixa eficàcia, per tal que els
destinataris de la correspondència administrativa puguin anar a recollir les seves
trameses a les oficines. Es podrà sol·licitar l’acreditació de la disponibilitat dels mitjans
dels quals es manifesti que es disposarà per prestar el servei).



els recursos humans i tècnics amb els quals es prestarà



el sistema a utilitzar per l’atenció al públic, el seguiment i control dels enviaments
realitzats



els models d'informes periòdics a remetre de la gestió realitzada i la manera en què
serà facturat el treball realitzat.

b) Memòria de qualitat en la prestació del servei. Fins a 21 Punts



Gestió de reclamacions i queixes



Tractament i gestió posterior de les devolucions d'enviaments.



Mesurament i acreditació de terminis de lliurament.



Compromisos a aplicar en la prestació del servei quant a terminis de lliurament.

Cal tenir en compte que la remissió i recollida de cartes i altres prestacions exigides s’haurà
de viabilitzar a través d’un centre d’intercanvi que pot ser un local o altre lloc de caràcter
alternatiu amb els mitjans humans i materials suficients per garantir les entregues i les
recollides.
Aquests criteris es valoraran tenint sempre a la vista la protecció dels drets, la seguretat i la
salut dels destinataris dels serveis i dels treballadors de l’empresa licitadora i del propi
ajuntament.
Puntuació dels criteris de valoració 48 PUNTS
subjectiva
Puntuació de la totalitat de criteris

100 PUNTS
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Es valoraran especialment en aquest punt els següents aspectes:
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-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Q.1. Obligacions essencials a més de les que es deriven de la normativa d’aplicació.
Es fixen les següents:
 El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.


La violació dels principis ètics inclosos al PCAP.



L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o
materials indicats i compromesos en compliment de la solvència complementària.
La infracció d’aquestes obligacions es considerarà molt greu i podrà donar lloc a la
resolució contractual si així ho estima l’òrgan de contractació.

Q.2. Condicions especials d’execució:
Es fixen les següents:


L’obligació del compliment del conveni col·lectiu sectorial aplicable. L’ajuntament
podrà, en qualsevol moment, exigir la justificació del compliment d’aquesta obligació,
la qual es farà mitjançant certificació de l’adjudicatari en la que figurarà el conveni
col·lectiu que aplica. L’incompliment d’aquesta condició tindrà caràcter de molt greu i
podrà donar lloc a la resolució contractual.



El lloc de prestació dels servei objecte del contracte serà el corresponent a cada
prestació i la portada i lliurament de la correspondència municipal, en el cas que
s’exigeixi, és farà a la Casa de la Vila o al local que disposin a Calonge i Sant Antoni.
L’incompliment d’aquesta condició tindrà caràcter de molt greu i podrà donar lloc a la
resolució contractual.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
-12 ACP aplicable al contracte? Sí.

a)

Data límit de presentació: en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de
l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci al perfil del contractant.

b)

Documentació que cal presentar: la prevista en el PCAP, obligatoris annexos 1 i 2 PCAP
que regeix aquest contacte i la resta d’annexos si s’escau, memòria i planificació del servei
i memòria de qualitat en la prestació del servei.
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-13 Presentació de les ofertes
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c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No.
c.2)Presentació Electrònica: Si.
d)

S’accepta la facturació electrònica: Si

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Lloc: Sala de Juntes.
c) Data: El primer dimarts hàbil, un cop transcorregudes 24 hores després de la finalització del
termini de presentació de les ofertes (si fos inhàbil, es prorrogarà automàticament al següent
dia hàbil). Si el dia d'obertura de proposicions és festiu, el termini es prorrogarà automàticament
fins al següent dia hàbil.
d) Hora: La que es determini a la convocatòria de la mesa que es publicarà al Perfil del
Contractant/ de l’acte d’obertura de les proposicions.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: serà públic l’acte d’obertura dels sobres que
continguin la part de la oferta avaluable a través de criteris quantificables mitjançant l’aplicació
de fórmules establertes al PCAP.
-15 Despeses d'anunci: No n’hi ha.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i/o Castellà.
-17 Recurs:


Recurs potestatiu de reposició.
a) Òrgan competent en procediments de recurs: alcaldia.
b) Adreça: Plaça Concòrdia, 7 (17251 Calonge).
c) Termini per presentar recurs: 1 mes.



Recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació, si es tracta d’un acte de la Mesa de
Contractació



Recurs contenciós administratiu
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Jutjat Contenciós
Girona.
b) Adreça: Jutjats Girona.
c) Termini per presentar recurs: 2 mesos.

Administratiu
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a) Òrgan competent en procediments de recurs: òrgan de contractació.
b) Adreça: Plaça Concòrdia, 7 (17251 Calonge).
c) Termini per presentar recurs: 1 mes.

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
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- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No.
Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura
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L’Alcalde,
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