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MEMÒRIA DE CONTRACTACIÓ:
A. PODER ADJUDICADOR
Administració contractant
Òrgan de contractació
Àrea/Unitat encarregada del seguiment i
execució del contracte (art. 62 LCSP)
Data resolució inici expedient de
contractació
Adreces
electròniques
perfil
del
contractant (Inserit en la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya)
Petició informació complementària,
dubtes, preguntes

Ajuntament Calonge
Junta de Govern Local
Àrea de Secretaria General

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni
A la mateixa adreça anterior, apartat “tauler d’anuncis” i dins
d’aquest “dubtes i preguntes”.

B. OBJECTE DEL CONTRACTE
B.1. Objecte del contracte:
El constitueix la prestació dels serveis postals de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, i el seu sector públic que
no siguin notificacions. administratives
El detall de cadascun dels productes i especificacions que l’engloben queden especificats en el plec de
prescripcions tècniques i els seus annexes que forma part de la present contractació.
El servei no és en exclusiva, ja que l’ajuntament disposa de personal que realitza aquests serveis en el municipi de
Calonge i Sant Antoni, si no que complementa a aquest en els moments en que el personal es veu superat pel nombre
de comunicacions o repartiments a realitzar i, qualsevol enviament forma del terme municipal, on el personal no actua.

Justificació de la necessitat de la contractació.
A.- Naturalesa i extensió de les necessitats:
Es tracta d’un servei postal i, amb caràcter general, repartiments a domicili de qualsevol tipus.
B.- Idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les:
L’objecte inclou totes les prestacions diferents a les notificacions, en tant que aquestes últimes es troben
contingudes en un altre contracte en vigor.
La idoneïtat del contingut de les prestacions previstes es dona en tant que conté tots els serveis que fins
aquest moment utilitza l’ajuntament
Les raons per les quals no es pot fer amb els mitjans propis en cas de contractes de serveis d’aquest
Ajuntament són:
Manca de mitjans humans
Manca de mitjans tècnics/materials

Justificació:
Com ja s’ha esmentat abans, el personal municipal es composa de 2 agents notificadors que
normalment es reparteixen la seva tasca en funció del nucli a que s’adrecen els diferents repartiments,
però això no resulta possible quan es requereix que es faci fora del municipi, on no tenen competència
per realitzar el repartiment, ni tampoc tenen capacitat per repartir el creixent volum de repartiments
informatius, de difusió o comunicacions especials que son requerides pels diferents Àrees i Unitats
municipals a fi d’aconseguir la millor informació als ciutadans.
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Projecte d’obres
Plec de prescripcions tècniques (PPT)
B.2. Lots
Justificació del perquè no hi ha lots:




NO
SI
NO

La divisió podria fer l'execució del contracte excessivament difícil o onerosa des del punt de
vista tècnic
La divisió comportaria la necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diversos lots
cosa que podria afectar greument el risc de soscavar l'execució adequada del contracte
No resulta necessària la divisió en Lots en tant que el VEC del contracte permet la participació
de les PYMES en la licitació
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Justificació de la causa triada:
Deriva d’una qüestió econòmica. En tant que la lotització està pensada per a facilitar la participació de
les PYMES a la licitació, participació que no resulta afectada a la vista del VEC del contracte, molt més
que la divisió en lots que siguin funcionalment prestacions independents suposarien assignacions
econòmiques de VEC no viables en no ser rendibles des d’un punt de vista empresarial.
A més l’entrega dels enviaments a diferents parts de la geografia nacional o internacional i la necessitat
de controlar la situació d’aquests en qualsevol moment temporal, justifica la utilització d’un sol operador
econòmic.
B.3. CODI CPV

- 64110000-0 Serveis postals (principal)
- 64110000-4 Serveis postals amb cartes
- 64121100-1 Serveis de distribució postal

C. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Forma de tramitació
Anticipada
Procediment d’adjudicació
Tramitació electrònica
Expedient plurianual

Ordinària

SI
Obert simplificat

SI
SI

D. DADES ECONÒMIQUES
D.1. Sistema per a la determinació del preu

Preus unitaris

Es fonamenta en els enviaments que s’han realitzat en els últims anys i que figuren com a annex del
PPT del contracte. El còmput s’ha realitzat tenint en compte la despesa promig efectuada en la vigència
de l’últim contracte. Els preus unitaris de cada servei a utilitzar es determinen conforme als fets servir
amb l’últim contracte adjudicat (Correus) actualitzat a les tarifes vigents.
El càlcul del PBL resulta impossible de realitzar conforme determina l’article 100 de la LCSP en tant que
es paga per tarifes determinades pels diferents proveïdors a modo de catàleg de subministrament, tot i
ser un servei. S’entén que en aquestes tarifes/preus unitaris s’inclouen els costos directes, indirectes i
salarials.
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Justificació del preu del contracte:
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D.2. Valor estimat del contracte (VEC)

DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC
ANY
VE prestació
2020
2021
2022
2023
2020-2023
TOTAL

85.000€

VE
eventuals
pròrrogues

22.916’67€
25.000€
2.083’33€
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22.916’67€
25.000€
25.000€
2.083’33€
10.000€
85.000€

10.000€

50.000€ més 10.500€ en concepte d’Iva al 21%
Aquest contracte es configura en funció de les
necessitats (DA 33 de la LCSP) i de pressupost
limitatiu, de manera que resulta impossible definir el
nombre d’unitats de servei de l’objecte del contracte.
En aquest sentit només es pagaran els serveis
prestats conforme als preus unitaris resultants de
l’adjudicació.
En cas que l’adjudicatari sigui l’operador postal públic
de l’Estat, no s’aplicarà IVA
als serveis que
normativament així estigui previst.

DISBRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS
Any
Partida
Import net
%IVA
2020
22.916’67€
2021
25.000€
2022
2.083’33€
Import total
50.000€

21
21
21

Import IVA
4.812’50€
5250€
437’50€
10.500€

Import total
27.729’17€
30.250€
2.520’83€
60.500€

D.4. Preus unitaris licitació: Seran els que figuren com a annex 1 del PPT i que s’incorporarà al PCAP
corresponent en el moment oportú de la tramitació. Aquests preus podran ser millorats a la baixa.
Qualsevol oferta que inclogui un preu unitari per sobre dels de sortida, serà objecte d’exclusió per part
de l’òrgan competent.
D.5. Partida pressupostària primera o única
anualitat:

30 9201 22201

D.6. Forma de pagament:

La factura corresponent al servei prestat, que recollirà el desglossament que es
determina al PPT, es presentarà en aquest Ajuntament dins el termini màxim de 15
dies següents a la mensualitat vençuda/finalització del servei.
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TOTAL

22.916’67€
2.083’33€

D.3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
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Deduccions en el pagament de la factura. En cas que correspongui l’aplicació de
penalitats, o altres deduccions previstes en el contracte, el seu import es deduirà de
l’import de les factures pendents.
L’ajuntament disposarà de 30 dies per aprovar les factures, des de la seva presentació,
previ informe favorable del responsable del contracte, i les farà efectives en els 30
dies naturals següents a la data d’aprovació.
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L’adjudicatari no podrà reclamar cap variació en el preu ofertat i que resulti objecte de
l’adjudicació.

D.7. Pagaments a compte per operacions
preparatòries

NO

E. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE SERVEIS
Durada del contracte

2 Anys a partir del dia 01/02/2020, prèvia formalització
del contracte i acta d’inici, si cal. 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.

Pròrrogues
1 any
Durada superior a la màxima legal NO
fonamentada la recuperació de les inversions
Justificació de la durada del contracte:
La dificultat de mantenir temporalment aquest contracte rau en aconseguir mantenir el preu dels preus
unitaris que en el mercat es modifiquen cada anualitat, sense que les empreses del sector se sotmetin a
cap formula de revisió de preus que no sigui la determinada per la seva política empresarial. En aquest
sentit mantenir un contracte durant 2 anualitats suposa una gran estabilitat econòmica en aquest sector,
temporalitat que, a més, coincideix amb la possibilitat de portar a terme la revisió de preus
administrativa.

F. VARIANTS

NO

G. EXPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT, PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ I DE LA FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE
Exposició expedient
Publicitat de la licitació
Publicitat de la formalització del contracte





Al Perfil de contractant
Perfil del contractant
Perfil del contractant
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Admissió de variants
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H. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL ESPECIAL
Habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte del contracte:
Els licitadors hauran de disposar de còpia de la declaració responsable prevista en el Capítol II del
Títol IV de la Llei 43/2010 per a la prestació de serveis no inclosos en l'àmbit del servei postal
universal i de l'autorització administrativa singular regulada en el Capítol III del Títol IV del mateix text
legal per a la prestació de serveis inclosos en l'àmbit del servei postal universal.
Alternativament és podrà presentar certificat d’inscripció al Registre General d'Empreses Prestadores
de Serveis Postals indicat a l’article 39 de la Llei 43/2010 de 30 de desembre, del servei postal
universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal.
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I.CONFIDENCIALITAT
Dades confidencials a que tindrà accés el licitador o l’adjudicatari, a banda de les personal, i que són
confidencials:
Totes les dades personals a que tingui accés en la prestació del servei, conforme a la Llei Orgànica
3/2018 de protecció de dades.
J. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES SERVEIS
S’eximeix la solvència
en tractar-se d’un NO
contracte de valor estimat igual o inferior a
35.000€?
En cas negatiu, s’exigeix al contractista la següent solvència econòmica i financera i la següent
solvència tècnica o professional:
J.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:
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.
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

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
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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.

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

f24f0bcae258465089335f7d9c873049001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

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

A efectes de determinar la correspondència entre els serveis executats pel licitador i els que
constituïxen 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.

23/10/2019 Regidora de Serveis Generals

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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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 sòlvencia exigit .

Justificació de la solvència i/o classificació:
S’efectua utilitzant els mitjans previstos a la LCSP . S’utilitza l’experiència (professional) en la prestació
del servei a fi de garantir que aquest es pot prestar amb coneixement de les tasques a prestar, tenint
en compte que per a les empreses de nova creació s’acreditarà en atenció als mitjans de que disposi,
tot a fi de garantir la prestació.

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 es pot - Anterior a l’entrada en vigor del RD773/2015
Grup R Subgrup 9 Categoria 1
presentar la següent classificació
- Posterior a l’entrada en vigor del RD773/2015

Grup R Subgrup 9

Categoria A

La solvència econòmica exigida se realitza sobre el valor de negoci de les 3 últimes anualitats de
manera que es valora una contractació mínima que permeti garantir la viabilitat de l’empresa, sense
que sigui una exigència desproporcionada en tant que és la que supletòriament determina la Llei en
cas de que no figuri al PCAP.
Compromís d’adscripció de mitjans personals o materials per a l’execució del contracte:

Només es podran exonerar de justificar aquest compromís quan incorporin al sobre A document
justificatiu de la sistemàtica de recollida i entrega de material a repartir que sigui equivalent o faci
innecessari la disposició de la oficina esmentada per tal de donar compliment a la prestació del servei
conforme determina el PPT.
Justificació de les raons i proporcionalitat de l’exigència:
La remissió i recollida de cartes i altres prestacions exigides s’ha 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.
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D’acord amb el que determina l’art. 76.2 de la LCSP, els licitadors es comprometran a adscriure a
l’execució del contracte els mitjans materials suficients per la seva prestació i especialment el previst a
la prescripció 8.1 del Plec de prescripcions tècniques.
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K. GARANTIES
Provisional

NO

Definitiva

5% del pressupost base de licitació

Es permet el dipòsit de la garantia amb la
retenció en el preu
Forma i condicions de la retenció:

SI

Es fa d'acord amb l'article 8 b) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig de mesures urgents en matèria de
contractació pública. L'import total d'aquesta serà retingut del primer o únic abonament del contracte.
Si el primer abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent
de la garantia es retindrà del preu en el següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat
de la garantia definitiva.
L. PROGRAMA DE TREBALL
Programa de treball
M. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
Cessió
Subcontractació
Tasques que obligatòriament s’hauran de fer
per l’adjudicatari
Justificació:

SI
SI
El control de la recepció de les cartes, la seva entrega
i el seguiment de la situació en que es troben.

L’adjudicatari haurà de tenir en tot moment el control del servei del qual respon davant l’ajuntament, ja
que en altre cas es dificultaria sobremanera, per a l’ajuntament, la capacitat d’exigir el compliment
puntual de les entregues efectuades.
Obligació del licitador a indicar en la seva
oferta la part del contracte prevista a
subcontractar, indicant import i nom o perfil
professional dels subcontractistes
Pagaments directe als subcontractstes per
part de l’Ajuntament
Percentatge de subcontractació a favor de
Centres Especials de Treball i/o empreses
d’inserció

NO

NO
NO S’ESCAU

N. REVISIÓ DE PREUS
Revisió de preus

NO

O. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRACTE I COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT,
SERVEIS
Carlos Jiménez Miramón, Secretari de l’ajuntament.

Carlos Jiménez i Miramón
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P. TERMINI DE GARANTIA SERVEIS
Termini de garantia

No s’escau, les prestacions s’esgoten amb el seu
compliment

Q. OBLIGACIONS CONTRACTUALS

Ester Bonaventura Fonalleras
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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:




Justificació de les condicions especials d’execució:
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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.

La primera condició té com a objectiu garantir les condicions socials i laborals del personal
adscrit al contracte
La segona condició té com a finalitat delimitar de forma clara i precisa el lloc de prestació de
cadascun dels serveis.

R. PÒLISSES
R.1. Pòlissa Responsabilitat civil.
L’Administració eludeix tota mena de perjudicis
que el contractista pugui ocasionar com a
conseqüència de l’execució del servei, fins a la
seva liquidació, essent el contractista l’únic
responsable dels danys que, relacionats amb
l’execució del servei, puguin causar-se

Import sinistre/any: 300.000 €

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
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R.2. Altres pòlisses



Pòlissa d’assegurança que cobreixi els danys
produïts a les cartes per l’empresa adjudicatària,
per un valor mínim de 100.000 € sinistre i any
Pòlissa d’assegurança de l’emmagatzematge de
les cartes contra robatori, incendi i aigua, per un
valor mínim de 100.000 € sinistre i any

S. CRITERIS/ASPECTES D’ADJUDICACIÓ/NEGOCIACIÓ
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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)
[P]
Punts de valoració
______________= [P] [Oe]
Oferta més econòmica (major descompte)
[Oe]
[O]
Oferta que es valora
(26-15-5-3) Ponderació segons el que es valori
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................... fins a 3 punts
52 PUNTS

Criteris de valoració subjecte a judici de valor i la ponderació que se’ls hi atribueix són les següents:
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
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Puntuació dels criteris de valoració automàtica
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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

Ester Bonaventura Fonalleras



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 subjectiva

48 PUNTS

Puntuació de la totalitat de criteris
Justificació dels criteris de valoració:

100 PUNTS

Es tracta d’un servei molt regulat en el mercat, sobre tot pel que fa a l’operador majoritari que disposa
de normes legals pròpies (sector especial), per tant els criteris persegueixen millorar el cost del
serveis.
També s’utilitzen els criteris sotmesos a judici de valor per tal de verificar les aportacions a la millora
del determinat al PPT tan en el que es regula de la metodologia i del control de qualitat, amb la finalitat
d’aconseguir la millor sistemàtica en l’operativitat que existeixi al mercat, tot en benefici de l’atenció al
públic i un servei més àgil i eficaç.
Així, per garantir la prestació dels serveis en les millors condicions d’eficàcia i eficiència es podrà fer a
traves de la xarxa pròpia d’oficines en totes les províncies i municipis , alhora que es permet justificar
sistemes alternatius que permetin la competència real, tot per evitar l’exigència o el compliment de
requisits per al desenvolupament de l’activitat objecte del contracte que suposi un límit a l'accés a una
activitat econòmica o el seu exercici de conformitat amb l’article 5 de la Llei 20/2013, de 9 de juny de
garantia de la unitat de mercat, de manera que no s’estableix cap barrera contraria a la concurrència.
Justificació de les formules triades per a la valoració dels diferents criteris:
S’ha escollit aquesta fórmula perquè reparteix els punt de forma clara, proporcional
desviacions

i sense
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Es valoraran especialment en aquest punt els següents aspectes:
 Gestió de reclamacions i queixes
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T. BAIXES PRESSUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals o desproporcionades:

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els dos
criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica (mitjana del % de baixes ofertades sobre els preus unitaris) sigui
superior a un 25% .
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris objectius d’adjudicació diferents del
preu sigui superior al 90% de la puntuació d’aquests criteris establerta en el plec de clàusules
administratives particulars.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els
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dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% a la
de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris objectius d’adjudicació diferents del
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10% a la
mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu, sigui
superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació
mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut
de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les
ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors
absoluts.
Justificació:
Aquesta metodologia deriva de l’article 85 del RD 1098/2001 aplicat, matemàticament, quan hi ha
diferents criteris de valoració, de manera que es determini l’oferta desproporcionada atenent tant al
criteri cost com a qualsevol altre que es valori matemàticament.

SENSE CONTINGUT
U.2. CAUSES DE RESOLUCIÓ DERIVADES DE LES RECOLLIDES LEGALMENT.

L’incompliment de les obligacions contractuals essencials/especials
l’apartat Q.

previstes a
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U. OBLIGACIONS RELATIVES A LA FISCALITAT, PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, TREBALL I
CONDICIONS LABORALS I DE CONTRACTAR A UN PERCENTATGE ESPECÍFIC DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT.
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V. MODIFICACIONS CONVENIADES DEL CONTRACTE
Modificacions conveniades del contracte



Sí que es preveuen

En cas afirmatiu, la/es causa/es prevista/es i precisa/es de modificació del contracte, les condicions,
l’abast i increment màxim/a de l’import de la modificació, és/són les següents:
En resultar impossible definir el nombre d’unitats de servei, la modificació consistirà en
l’increment/disminució de serveis per sobre del pressupost base de licitació. El càlcul de la modificació
es farà d’acord amb els preus unitaris objecte d’adjudicació.

Ester Bonaventura Fonalleras

a) Com a conseqüència de millores tecnològiques que s’hagin d’incorporar en el software o el
hardware utilitzat per a la prestació del servei, i siguin d’implementació en tota la xarxa de
l’adjudicatari
b) Per ajust de les freqüències del servei per adaptar-les a situacions noves o per haver
detectat que les establertes són poc eficients
c) Per variacions produïdes en els serveis municipals que requereixin l’ajust del servei per la
impossibilitat de prestar-lo d’acord amb el que s’ha adjudicat
L’import màxim de les modificacions
correspondrà al següent % del pressupost
base de licitació

20 %

W. ACTA D’INICI
Necessitat d’acta d’inici per
iniciar la
prestació contractada
En cas afirmatiu, termini màxim per portar-la a
terme

SI de conformitat amb el que s’exposa a sota.
L’execució del contracte s’iniciarà en la data que es
fixi en la formalització del contracte, que serà segons
el previst a l’apartat E.
Si l’adjudicatari és la Societat estatal de Correus
sense necessitat d’acta d’inici, en tant que si resulta
adjudicatari un altre licitador, caldrà formalitzar una
acta d’inici en el termini màxim de 20 dies des de la
formalització en la que es determini que es coneixen
tots els protocols de funcionament del servei

X. ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S’EXIGEIXI EN EL SOBRE A O B, O PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE
X.1. Característiques formals de la documentació relativa als aspectes tècnics que ha de reunir la
proposició tècnica (sobre B): Sense contingut
X.2. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores al sobre A:
Compromís d’adscripció de mitjans personals o materials per a l’execució del contracte conforme al determinat a
l’apartat J
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També es podran realitzar modificacions de caràcter tècnic que no suposin una modificació
substancial:
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X.3. Altra documentació per a l’adjudicació del contracte:


Certificat de l’asseguradora RC i altres pòlisses que determini, el número de pòlissa, el tomador
de l’assegurança, el beneficiari l’import de la cobertura, les cobertures i la seva vigència

Y.CONTACTE AMB MENORS SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS
Les activitats del servei objecte de licitació
impliquen contracte habitual amb menors

NO
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La regidora delegada de Serveis generals,
Ester Bonaventura Fonolleras

El cap/coordinador,
Carlos Jiménez Miramón
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CALCUL DEL PBL SENSE IVA
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pes

quantitat import total

Acusament rebuda internacional
(I)

448 1,4

627,2

Acusament rebuda nacional(N)

109 1

109

Carta (I)

Fins 20 GR. Normalitzades

Carta (I)

20 - 50 GR. (inclou fins 20 grs sense normalitzar)

5 1,7

8,5

Carta (I)

50 - 100 GR.

1 2,45

2,45

Carta (I)

100 - 500 GR.

Carta (I) certificada

Fins 20 GR. normalitzades

281 5,2

1461,2

Carta (I) certificada

20 - 50 GR. (inclou fins 20 grs sense normalitzar)

196 5,5

1078

Carta (I) certificada

50 - 100 GR.

12 6,25

Carta (I) certificada

100 - 500 GR.

1 10,4

Carta (N)

Fins 20 GR. normalitzades

Carta (N)

20 - 50 GR. (inclou fins 20 grs sense normalitzar)

740 0,7

518

Carta (N)

50 - 100 GR.

150 1,1

165

Carta (N)

100 - 500 GR.

186 2,3

427,8

Carta (N)

500 - 1000 GR.

43 5

215

Carta (N)

1000 - 2000 GR.

10 5,45

54,5

Carta (N) certificada

Fins 20 GR. normalitzades

2 3,5

7

Carta (N) certificada

20 - 50 GR. (inclou fins 20 grs sense normalitzar)

9 3,6

32,4

Carta (N) certificada

50 - 100 GR.

6 4

24

Carta (N) certificada

100 - 500 GR.

6 5,2

31,2

Carta (N) urgent

Fins 20 GR. Normalitzades

0

Carta (N) urgent

20 - 50 GR. (inclou fins 20 grs sense normalitzar)

0

Carta (N) urgent

50 - 100 GR.

0

Carta (N) urgent

100 - 500 GR.

0

Enviaments sense adreça local

00000

TOTALS

1767 1,4

15 6,6

28142 0,6

2473,8

99

75
10,4
16885,2

24144 0,06

1449,89

56481

25754,54
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producte
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