ANUNCI
Reus Serveis Municipals, S.A. pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de serveis (exp. SI19005)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Reus Serveis Municipals, S.A..
b) Número d’identificació: 4312335139..
c) Dependència que tramita l'expedient: Reus Serveis Municipals
- AIGUES DE REUS.
d) Tipus de poder adjudicador Poder Adjudicador No
Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador.
g) Número d'expedient: SI19005).

-2
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Reus Serveis Municipals, S.A...
Domicili: Pl. Mercadal, 1
Localitat i codi postal: Reus, CP: 43201..
Codi NUTS:
ES514
Telèfon: 977010241..
Adreça electrònica: reusmunicipals@rsm.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCa
p=12628397&cap=Reus%20Serveis%20Municipals,%20S.A.

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: i) Horari d’atenció: -

-3
a)
b)
c)
d)

Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: Serveis postals d'Aigües de Reus.
Admissió de pròrroga: si/no
Divisió per lots i nombre de lots/unitats: si/no.
Codi NUTS del lloc d'execució: ES514

e) Termini d'execució:f) Codi CPV: 64110000-0 Serveis postals
-4
a)
b)
c)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis.
Tramitació: ordinari.
Procediment: obert.

d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:

881.647,11 sense IVA.

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5 per 100 del preu final ofert, exclòs l’impost sobre
el valor afegit.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació:
Per als contractes de serveis no és exigible la classificació de l’empresari. Aquest pot acreditar la
seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de classificació i
categoria de classificació corresponents al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits
específics de solvència que s’exigeix en aquest plec.
En el cas d’optar per l’acreditació mitjançant la classificació, aquesta serà la següent:
Classificació anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015 (vàlida fins l’1/01/2020):
Grup: R
Subgrup: R-9
Categoria: B
Classificació posterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015:
Grup: R
Subgrup: R-9
Categoria: 2

b) Solvència:
G2. Solvència econòmica i financera
La justificació econòmica i financera es podrà acreditar per aportació d’algun dels següents
mitjans, els quals s’ajusten al establert a l’article 87 de la LCSP:
a) Justificant de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els
riscos derivats de l’activitat empresarial o professional desenvolupada pel licitador per
un import igual o superior a nou-cents mil euros (900.000€).
b) Declaració sobre el volum de negocis dels darrers 3 anys que permeti comprovar que, al
menys, l’any de major volum de negoci dels tres darrers, és igual o superior a 1,5
vegades el valor del pressupost anual del present contracte.

L’ens contractant, en el cas que el licitador resulti adjudicatari, podrà interessar si així ho considera
convenient per contrastar la veracitat d’aquesta declaració, que s’acrediti aquest volum anual
mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari està
inscrit en l’esmentat Registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi
d’estar inscrit.
G3. Solvència tècnica
La justificació de la solvència tècnica s’haurà d’acreditar per aportació dels següents mitjans, els
quals al tractar-se d’un contracte de servei s’ajustaran als mitjans descrits a l’article 90 de la LCSP:
a) Acreditació dels principals serveis i treballs similars realitzats en els últims cinc anys (per
garantir un nivell adequat de competència es tenen en compte les proves dels serveis
pertinents efectuats més de tres anys abans) que inclogui import, dates i el destinatari,
públic o privat, dels mateixos.
El requisit mínim serà l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o
superior al 70% del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitja si aquesta
és inferior al valor estimat del contracte.
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran preferentment mitjançant certificats
expedits o visats 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. A manca d’aquest certificats es podrà tenir en compte la declaració de
l’empresari, sempre que la mateixa pugui ser contrastada per l’ens contractant.
Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que
constitueix l’objecte del contracte és tindrà en compte el CPV del present plec.
b) Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.

c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva
de la prestació del servei a una professió determinada.
Els mitjans materials i personals que els licitadors s’han de compromès a adscriure son el detallats
a la clàusula 5 del PPT, i que hauran de ser acreditats mitjançant la documentació inclosa dins en el
sobre B.

-9 Criteris d’adjudicació
Ponderació/puntuació:
Oferta econòmica

Màxim 49 punts

Criteris de qualitat
PUNTUACIÓ

TOTAL MÀXIMA

Màxim 51 punts
100 punts

Cal tenir en compte la independència entre el binomi criteris econòmics-criteris qualitatius i el
binomi criteris automàtics-criteris sotmesos a judici de valor. No tots els criteris qualitatius
tenen perquè valorar-se mitjançant criteris sotmesos a judici de valor, ni tots els criteris
econòmics tenen perquè valorar-se mitjançant criteris automàtics. En el present plec, hi ha un
part dels criteris qualitatius, corresponent a la reducció del termini de lliurament (lletra H.2.2
del quadre de característiques), que es valora automàticament, i per tant caldrà presentar dins
el sobre C.
A continuació es desglossen els criteris en base als segon binomi descrit anteriorment:
Criteris automàtics (sobre C)

Màxim 53 punts

Criteris sotmesos a judici de valor (sobre B)

Màxim 47 punts

PUNTUACIÓ

TOTAL MÀXIMA

100 punts

H1.Criteris econòmics
La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les dades
econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 49 punts al preu més econòmic i la
resta d’ofertes obtindran la puntuació proporcionalment d’acord amb la formula següent:

P v = Puntuació de l’oferta a valorar
O v =Oferta a valorar
O m =Oferta millor
IL=Import pressupost base anual (200.374,47 €)

La formula utilitzada pels criteris automàtics, és la fórmula lineal clàssica, que garanteix una
distribució plenament proporcional de tots els punts que son ponderables (49 punts) i atorga 0
punts al licitador que no ofereix cap baixa respecta el pressupost base anual de la licitació
(200.374,47 €).
El licitador haurà de respectar que:

Les ofertes que no respectin el criteri, és a dir, ofereixin per damunt del preu base anual,
s’exclouran de la valoració.
H2. Criteris qualitat
La valoració dels criteris tècnics és realitzarà amb l’anàlisi subjectiu de les dades tècniques de cada
oferta amb una puntuació màxima de 51 punts, d’acord amb el desglossament de criteris següent:
H.2.1 Criteris de qualitat sotmesos a judici de valor (47 punts)
Viabilitat d’integració de plataformes informàtiques per a la gestió de lots de
cartes certificades massives (1.000 o més) i altres productes, amb prova
d’entrega electrònica informatitzada, recollida amb PDA o tablet, amb
protocol segur d’intercanvi de fitxers digitals XML o similars mitjançant
canals sFTP/EDITRAN o equivalents. Retorn de les PEE en format XML i PDF.

0 i 26 punts

* gestió de les entregues mitjançant equipament propi de PDA, tablet o similar

4 de 26 punts

* consulta i recollida de totes les proves d'entrega en format pdf certificades, a
partir de la plataforma informàtica de l'adjudicatari, de tot el lot presentat, en
una única selecció i petició, amb codificació dels noms de fitxers pee generats
per l'adjudicatari amb codis d'identificació propis format d'AIGÜES DE REUS

4 de 26 punts

* gestió completament informatitzada d'intercanvi de fitxers de presentació i
de retorn dels PEE en format XML i PDF certificat, en fitxers estructurats
integrables amb els sistemes informàtics propis, mitjançant canals
sFTP/EDITRAN o equivalents.

9 de 26 punts

* gestió completament integrada de sistemes informàtics de l'adjudicatari i
AIGÜES DE REUS per a la presentació i retorn i consulta dels justificants
d'entrega, en comunicació P2P d'igual a igual entre sistemes informàtics.

9 de 26 punts

Funcionalitats de l’aplicatiu informàtic web de gestió de registre de serveis i
albarans, seguiment i facturació pel damunt de les mínimes requerides.

Entre 0 i 10
punts

* detall de facturació amb indicació detallada de cada presentació, ordenada
per data de presentació i identificació pròpia d'AIGÜES DE REUS, valorada en
quantitat i import unitari aplicat i import total final resultant, per cada
presentació. La suma de tots els imports totals finals resultats ha de coincidir
amb la base imposable de la factura.

5 de 10 punts

* presentació adjunt a la factura de fitxer informàtic estructurat que inclogui
tot el detall de la factura, incloent les especificacions del punt anterior, i que
permeti una gestió informatitzada del mateix.

5 de 10 punts

Proposta de serveis addicionals de detecció i correcció d’adreces de
correspondència, comunicació de codis postals donats de baixa, etc.

0 a 11 punts

* amb indicació en el mateix sobre de la carta de la impossibilitat d'entrega

3 de 11 punts

* amb indicació en el mateix sobre de la carta de la impossibilitat d'entrega, de
dades de contacte possible per facilitar la correcció i/o proposta de correcció
de dades

4 de 11 punts

* amb indicació de forma informatitzada mitjançant fitxer tractable
informàticament, de dades de contacte possible per facilitar la correcció i/o
proposta de correcció de dades

4 de 11 punts

H.2.2 Criteris de qualitat a valorar segons criteris automàtics (4 punts)
Reducció dels terminis de lliurament

0 a 4 punts

Es valorarà de forma automàtica la reducció dels terminis màxims de
lliurament ofertats.
Tipus missatgeria

Hores base

Cartes. Ordinàries locals

48 h

Cartes. Ordinàries interurbanes
Lot de cartes de processos massius
de facturació (entre 10.000 i 16.000
cartes) locals
Certificades locals

72 h

Certificats interurbanes
Lots de cartes certificades de
processos massius de reclamació del
deute (entre 1.000 i 4.000 cartes)
locals
Paquets locals
Paquets resta destinacions

Hores
ofertades

96 h lot
complert
48 h
72 h
96 h lot
complert
48 h
72 h

Total

552 h.

Σ hores
ofertades

La formula de puntuació de les hores ofertades serà la següent:

En cap cas les hores ofertades podran ser superior a les hores màximes
proposades, ni considerant el total ni per tipologia individual de
missatgeria.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
Es consideren condicions especials d’execució les obligacions de l’empresa contractista incloses a
la clàusula vint-i-novena.
Addicionalment:
1. Caldrà que l’adjudicatari disposi d’una aplicació informàtica que permeti la gestió,
seguiment, anàlisi i estadístiques de volum per facturable i detallable.
2. També serà necessària una aplicació informàtica accessible mitjançant Internet,
preferiblement en la mateixa plataforma que la mencionada en el paràgraf anterior,
amb la qual cada facturable i cada detallable pugui tenir accés als albarans
corresponents a les trameses, amb la identificació d’aquestes i la relació amb les
factures que l’empresa emeti.
L’accés a les dades de facturació, seguiment i control del contracte a través de mitjans
electrònics té la finalitat d’estalviar en el consum de paper en consideració amb el medi
ambient.

Aquestes condicions especials tenen el caràcter d’obligació contractual essencial, a l’efecte de què
el seu incompliment sigui causa de resolució del contracte.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No

-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13/01/2019
b) Documentació que cal presentar:
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA)
A.1 Declaració responsable. D’acord a l’ANNEX 1 del present PCAP.
Les empreses licitadores han de presentar la Declaració responsable, la qual s’adjunta com
a Annex 1 a aquest plec.
A.2 Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte,
amb renúncia expressa al seu fur propi.

CONTINGUT DEL SOBRE B (DOCUMENTACIÓ SUBJECTE A CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE
VALOR)
Les propostes tècniques es valoraran amb criteris subjectius d’acord amb el que estableix aquest
PCAP (model ANNEX NÚM.2) El Sobre B, per a poder ser valorat, ha de contenir la documentació
que justifiqui les propostes tècniques següents:
B.1 Viabilitat d’integració de plataformes informàtiques per a la gestió de lots de cartes
certificades massives (1.000 o més) i altres productes, amb prova d’entrega electrònica
informatitzada, recollida amb PDA o tablet, amb protocol segur d’intercanvi de fitxers
digitals XML o similars mitjançant canals sFTP/EDITRAN o equivalents. Retorn de les PEE en
format XML i PDF.
B.2 Funcionalitats de l’aplicatiu informàtic web de gestió de registre de serveis i albarans,
seguiment i facturació pel damunt de les mínimes requerides.
B.3 Proposta de serveis addicionals de detecció i correcció d’adreces de correspondència,
comunicació de codis postals donats de baixa, etc.
B.4 Acreditació del compliment dels requisits mínims referents a les instal·lacions disponibles
que s’adscriuran a aquest contracte, els vehicles de transport i els empleats disponibles,
d’acord amb la clàusula 5 del Plec de prescripcions tècniques particulars.
La documentació que conté el Sobre A i el sobre B no pot inclouré cap informació que permeti
conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris avaluables amb criteris
objectius. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
CONTINGUT DEL SOBRE C (DOCUMENTACIÓ SUBJECTE A CRITERIS AUTOMÀTICS)
C.1 Proposta econòmica es valorarà amb criteris objectius d’acord amb el que estableix aquest
PCAP (model ANNEX NÚM.3). L’oferta econòmica del Sobre B, per a poder ser valorada, ha
de contenir el document de l’Annex 3 degudament emplenat i signat.
C.2 Proposta de reducció dels terminis de lliurament, en base a la taula del PPTP inclosa a
l’apartat H.2.2 del present PCAP.

c) Presentació d’ofertes:
c.2)Presentació Electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCa
p=12628397&cap=Reus%20Serveis%20Municipals,%20S.A.

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Reus Serveis Municipals, S.A..
b) Lloc: Oficines d’Aigües de Reus
c) Data: A determinar
d) Hora: A determinar.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura:

 En acte privat, d’obertura dels sobre A (documentació administrativa), procedirà a la
verificació de la solvència administrativa, tècnica i financera de l’empresa licitadora.
 En acte privat, d’obertura del sobre B (proposta tècnica), procedirà a la lectura de les
propostes presentades pels licitadors i es procedirà a la valoració dels criteris tècnics
sotmesos a judici de valor. En cas que així ho consideri necessari, podrà sol·licitar informe
tècnic als serveis tècnics de l’òrgan de contractació.
 En acte públic, d’obertura del sobre C (proposta econòmica), procedirà a la lectura de les
ofertes presentades pels licitadors.
 En acte privat, es qualificaran les ofertes presentades i es classificaran de major a menor
puntuació, en base als criteris d’adjudicació.

-15 Despeses d'anunci
No n’hi ha
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Oficials a
Catalunya
-17 Recurs
Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat a l’article 44 i següents de
la LCSP davant del Tribunal Català de Contractes de Sector Públic com a òrgan competent per la
resolució del recurs, contra l’anunci de licitació, els plecs i els documents contractuals que
estableixen les condicions que han de regir la contractació, així com també els actes de tràmit
adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers decideixin directa o
indirectament sobre la mateixa, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, els actes pels que
s’acordi l’admissió o inadmissió de candidats, incloses les ofertes que siguin excloses per resultar
anormalment baixes com a conseqüència de l’aplicació de l’article 149 de la LCSP, contra l’acord
d’adjudicació i les modificacions contractuals basades en l’incompliment d’allò que disposen els
articles 204 i 205 de la LCSP.
Igualment, es podrà interposar recurs especial en els supòsits previstos a l’article 39.2 de la LCSP.
El recurs especial en matèria de contractació té caràcter potestatiu. Alternativament, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques els drets o interessos legítims de
les quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte de recurs, i en
tot cas pels licitadors.

El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 15 dies hàbils, que
es comptaran d’acord amb allò establert en l’article 50 de la LCSP, en funció de quin sigui l’acte
que es recorri.
No obstant, quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat previstes a l’apartat 2
de l’article 39 de la LCSP, el termini per interposar el recurs especial seran els que s’indiquen a les
lletres a) i b) de l’article 50.2 de la LCSP.
L’escrit d’interposició del recurs podrà presentar-se davant el registre de l’Òrgan de Contractació,
en el registre de l’Òrgan competent per a la resolució del recurs o en qualsevol dels llocs establerts
a l’article 16.4 de la Llei 39/2015. Transcorreguts 2 mesos comptats des del següent a la
interposició del recurs sense que s’hagi notificat la seva resolució, l’interessat podrà considerar-ho
desestimat als efectes d’interposar el recurs contenciós administratiu.
A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els
mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol·licitud d’adopció
de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l’article 51 de la LCSP.

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea. NO.

