Assumpte: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC I
NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS I
MISSATGERIA D’AIGÜES DE REUS (SI19005)
Reus Serveis Municipals, SA, divisió Aigües de Reus ha informat de la necessitat de convocar una licitació
per l’adjudicació dels serveis postals i de missatgeria d’Aigües de Reus (SI19005), en la
seva condició d’entitat del sector públic no administració pública destinada, entre d’altres, a la gestió del
cicle integral de l’aigua al municipi.
Atès que consta redactat el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions
tècniques particulars (PPTP) que han de regir aquesta licitació, s'ha tramitat el corresponent expedient,
d'acord al procediment establert a la llei 9/2017 de Contractació del Sector Públic i a la Instrucció de
Secretaria i Intervenció en matèria de contractació pública.
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis postals i de missatgeria que requereix Aigües de Reus,
divisió de Reus Serveis Municipals, SA,

pels seus processos massius de facturació periòdica (24

facturacions anuals), processos massius de reclamació del deute, i servei diari de serveis postals. Els
productes a oferir són els següents:
•

Carta i lot de cartes de processos massius de facturació

•

Carta certificada i lot de cartes certificades de processos massius de reclamació i serveis
addicionals

•

Paquets postals

•

Enviaments telegràfics (burofaxos)

•

Servei de recollida

Atès que el valor estimat d'aquest contracte, ascendeix a la quantitat de 881.647,11 € (vuit-cents
vuitanta-un mil sis-cents quaranta-set euros amb onze cèntims). Import corresponent al termini
màxim de durada del contracte (4 anys, incloses dues possibles pròrrogues anuals), inclosos els possibles
modificats, IVA exclòs:
Pressupost base de licitació anual:

242.453,10 € (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació anual:

200.374,47 € (IVA inclòs)

Pressupost base de licitació per dos anys:

484.906,22 € (IVA inclòs)

Possibles prorrogues: màxim dos anys

484.906,22 € (IVA inclòs)

Modificació prevista al plec: 20% del preu inicial

96.981,20 € (IVA inclòs)

Preveient que la licitació es convoqui mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació
harmonitzada, en virtut del qual tot licitador interessat amb capacitat professional i solvència pot
presentar oferta, i que en atenció a l'objecte social de l'ens contractant, a l'objecte de la licitació i al seu
valor estimat, el contracte que es regeixi per les disposicions pertinents de la LCSP, sense que els siguin
aplicables, en cap cas, les normes que aquesta estableix exclusivament per als contractes subjectes a
regulació harmonitzada, en virtut de l’establert a la DA 8 de la LCSP, en relació a la DA 4 de la Llei
31/2007.
Atès que, d’acord al disposat al plec de clàusules administratives particulars (PCAP), la Mesa de
contractació haurà d’estar integrada com a mínim pels següent membres:
•

President

•

Vocal Tècnic (mínim tres persones)

•

Vocal econòmic: membre dels serveis econòmic-financers de la societat Reus Serveis
Municipals SA.

•

Secretari: membre dels serveis jurídics de Reus Serveis Municipals SA.

Atesa la necessitat de nomenar els membres que han de composar aquesta Mesa a l'empara de
l'establert a l'article 326 de la llei 9/2017 de Contractació del Sector Públic, de 8 de novembre.
Per tot el que ha quedat exposat, com a President i Conseller delegat de l’ens contractant, Reus Serveis
Municipals, SA, divisió Aigües de Reus, i en virtut de les facultats de gestió i administració que el Consell
d’Administració em va conferir per actuar en nom i representació de l’esmentat òrgan i en representació
de l’entitat, segons resulta de l’escriptura autoritzada pel Notari de Reus, Sr. Pedro Carrión, 18 de
novembre de 2015, amb el número 2375 de protocol.
I en virtut de les facultats per actuar com a òrgan de contractació de Reus Serveis Municipals, SA, divisió
Aigües de Reus que resulten, també, d’allò establert als propis plecs i del disposat a les normes internes
de contractació de l’entitat,
RESOLC:

P RI M ER: Aprovar l’expedient de contractació, per a l’adjudicació dels SERVEIS POSTALS I
MISSATGERIA D’AIGÜES DE REUS (SI19005).
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions
tècniques particulars (PPTP) que han de regir la licitació dels SERVEIS POSTALS I MISSATGERIA
D’AIGÜES DE REUS (SI19005), amb procediment obert i anunciar la convocatòria d’aquesta licitació
al perfil del contractant de la divisió d’Aigües:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword
=aig%C3%BCes+de+reus&idCap=12628397&ambit=&
TERCER : Nomenar els membres de la Mesa de contractació que hauran d’assistir a l’òrgan de
contractació en ordre a l’adjudicació dels SERVEIS POSTALS I MISSATGERIA D’AIGÜES DE REUS
(SI19005), tenint en compte quina és la composició mínima establerta al PCAP, d'acord al disposat
article 326 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, designant a l'efecte les següents persones:
•

President:

Sr. Jordi Tarragó Utrillas – Cap de depart. Sistemes Informàtics de la divisió d’Aigües

•

Vocal 1:

Sr.Lluís Corominas Calvo - Cap de depart. d’Infraestructures de la divisió d’Aigües

•

Vocal 2:

Sr.Neus Ramiro Borrell - Tècnic depart. d’Infraestructures de la divisió d’Aigües

•

Vocal 3:

Sr.Juan Iniesta Luque - Serveis Econòmics de la divisió d’Aigües

•

Vocal 4:

Sr.Gerard Joanpere Toral - Assessoria Jurídica Ajuntament de Reus

•

Secretària:

Sra.Natàlia Torrell Vidal - Assessoria Jurídica de la divisió d’Aigües

Tot això sense perjudici que els designats puguin delegar en altres persones, quan no els sigui
possible la seva assistència a les reunions de la Mesa.
QUART.- Facultar expressament el gerent de la divisió, per a tota la resta d'acords de tràmit o
definitius derivats de l’aprovació del plec i inici de la licitació dels SERVEIS POSTALS I MISSATGERIA
D’AIGÜES DE REUS (SI19005), el d’adjudicació, modificacions, revisions de preus, pròrrogues i altres
que resultin del procediment i dels recursos, donant-ne compte al Consell d’Administració en les
properes sessions i perquè en execució d’aquests acords formalitzi el corresponent contracte i la
resta de documents que resultin procedents amb l’adjudicatari.
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