ANUNCI
De l’Ajuntament d'Abrera pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
postals, missatgeria, i distribució de publicitat institucional. (Exp. 376/2019)
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament d'Abrera
b) Número d’identificació fiscal: P0800100J
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Secretaria i Contractació
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 376/2019

3. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Serveis postals, missatgeria, i distribució de publicitat institucional .
b) Divisió en lots i núm. de lots: Sí, 3 lots
c) Termini d'execució: 1 any
d) Admissió de pròrroga: Sí.
e) Lloc d'execució: Abrera
f) Establiment d'un acord marc: No
g) Codi CPV:
-Lot 1 Serveis postals:
64110000-0 Serveis postals.
64112000-4 Serveis postals relacionats amb cartes.
-Lot 2 Missatgeria:
64120000-3 Serveis de correu ràpid.
64113000-1 Serveis postals relacionats amb paquets.
-Lot 3 Distribució de publicitat institucional:
64100000-7 Serveis postals i de correu ràpid.
79341000-6 Serveis de publicitat.
4. Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
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2. Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament d'Abrera
b) Domicili: Pl. Constitució, 1
c) Localitat i codi postal: Abrera, CP: 08630
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937700325
f) Adreça electrònica: contractacio@abrera.cat
g) Adreça d'Internet del Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=29583800&cap=Ajuntament%20d%27Abrera
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 01/10/2021
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 09:00 h a 14:00 h

5. Pressupost de licitació i VEC:
a) Lot 1: Net: 16.528,92 €, total: 19.999,99 € IVA inclòs
b) Lot 2: Net: 2.479,34 €, total: 3.000 € IVA inclòs
c) Lot 3: Net: 13.234,15 €, total: 16.013,32 IVA inclòs
d) Valor estimat del contracte: 103.175,71 €
6. Admissió de variants: No
7. Garanties:
a) Provisional: No
b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs
8. Requisits específics del contractista:
Solvència: Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera per algun dels
mitjans següents:
a. Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de
les dates de constitució i inici d’activitats del empresari i de presentació de les ofertes per
import igual o superior al valor estimat del lot corresponent.
b. Patrimoni net, al tancament de l’últim exercici econòmic pel que es trobi vençuda l’obligació de
comptes anuals per import igual o superior al valor estimat del lot corresponent.
Atès la naturalesa de l’objecte contractual no es requereix solvència tècnica o professional.
9. Criteris d’adjudicació: Clàusula 20a PCAP.

a. Garantir que els repartidors no carreguen un pes excessiu a l’hora de distribuir els paquets, les
cartes o la publicitat. L’adjudicatari haurà de justificar els mitjans de que disposen els
repartidors per tal d’alleugerir el pes dels paquets, cartes o publicitat a distribuir.
b. L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions
establertes en la normativa sobre protecció de dades i especialment en l’establerta en la Llei
Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garanties
dels Drets Digitals i normes que la desenvolupin, guardant reserva respecte de les dades o
antecedents que no siguin públics o notoris dels que hagi tingut coneixement amb ocasió de
l’execució del contracte.
L’empresa contractista tindrà la consideració d’encarregada del tractament i se sotmetrà en
cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.
Finalitzada la prestació contractual les dades de caràcter personal hauran de ser destruïdes
per part de l’empresa contractista comunicant la mateixa al responsable del contracte.
11. Acord sobre Contractació Pública de la UE (ACP) aplicable al contracte? Sí
12. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 08/10/2021
b) Arxius que cal presentar:
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10. Condicions especials d’execució del contracte: Les obligacions del contractista de caràcter
especial d’execució seran les següents:

-

c)
d)
e)
f)

Sobre digital A: Document europeu únic de contractació (DECU), declaració responsable.
Sobre digital B:
Lot 1:
- Oferta econòmica i altres, subscrita d'acord amb el model que figura com a Annex 2.1
- Relació numerada de totes les oficines adscrites a l’execució del servei que es trobin
territori de Catalunya, indicant-se el nom del municipi i el seu codi postal.
- Relació numerada de totes les oficines adscrites a l’execució del servei que es trobin a
resta de l’estat espanyol, indicant-se el nom del municipi i el seu codi postal.
Lot 2:
- Oferta econòmica i altres, subscrita d'acord amb el model que figura com a Annex 2.2
- Relació numerada de totes les oficines adscrites a l’execució del servei que es trobin
territori de Catalunya, indicant-se el nom del municipi i el seu codi postal.
- Relació numerada de totes les oficines adscrites a l’execució del servei que es trobin a
resta de l’estat espanyol, indicant-se el nom del municipi i el seu codi postal.
Lot 3:
- Oferta econòmica i altres, subscrita d'acord amb el model que figura com a Annex 2.3

al
la

al
la

Presentació d’ofertes: Perfil de contractant, eina Sobre Digital 2.0
S’utilitzen les comandes electròniques: No
S’accepta la facturació electrònica: Sí
S’utilitza el pagament electrònic: Sí

13. Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament d'Abrera
b) Obertura: L'acte d’obertura telemàtica de les proposicions no serà públic. Els informes de
valoració i les actes de la Mesa de Contractació es publicaran al Perfil de Contractant i a la
eina Sobre Digital

15. Recurs:
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
b) Adreça: Via Laietana, 14, 08003 Barcelona
Es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació davant
el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de quinze dies a comptar des
del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant.
Així mateix, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats
Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant.
16. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea:
No.

Abrera, 23 de setembre de 2021.
Jesús Naharro Rodríguez
Alcalde
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14. Llengües per redactar les ofertes o sol·licituds: català i castellà

