Exp. 2019/018 (186/2019/48)

ANUNCI
En sessió celebrada per la Junta de Govern Local del dia 30 de juliol de 2019, s’aprovà la contractació
dels serveis postals terme municipal de Granollers, els plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques particulars que han de regir la tramitació d’aquest expedient licitatori, mitjançant procediment
obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, així com s’acordà convocar la licitació
de forma simultània, d’acord amb allò previst als articles 17, 19 i 22 i 135 i 156 de la Llei 9/2017 de 9 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) d’acord amb les següents condicions:

1.-Objecte del contracte: Prestació del dels serveis postals de l’Ajuntament de Granollers i entitats
adscrites desglossat en les prestacions i entitats a continuació indicades:
Prestació 1: Comunicacions administratives (cartes ordinàries, certificades i altres) segons clàusula III del
plec de prescripcions tècniques particulars.
Prestació 2: Notificacions administratives (matèria tributària, multes, sancions i
clàusula III del plec de prescripcions tècniques particulars.»

resolucions)

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

P0809500-B

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU

P5809506-H

ROCA UMBERT FABRICA DE LES ARTS

B65237877

CONSORCI D'EDUCACIÓ M. MONTERO

Q0801565C

VALLÉS ORIENTAL TELEVISIÓ SLU

B656169179

GRANOLLERS ESCENA, SL

B62722442

GRANOLLERS PROMOCIONS, SA

A59145250

GRANOLLERS MERCAT, EPE

Q0801347-F

segons

d’acord amb el plec de prescripcions tècniques que els regulen.
2.-CPV:

64110000-0 Serveis postals
64112000-4 Serveis postals relacionats amb cartes
64121100-1 Serveis de distribució postal
64116000-2 Serveis postals de llista de correus

3.-Pressupost base de licitació: El pressupost màxim de la contractació en període executiu és de
362.361,81 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
299.472,57 euros pressupost net
62.889,24 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 %
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El desglòs d’imports per lots es el següent:

ENTITATS
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

BASE IMPOSABLE

IVA

286.570,25 € 60.179,75 €

IMPORT TOTAL
346.750,00 €

3.719,01 €

780,99 €

4.500,00 €

ROCA UMBERT FABRICA DE LES ARTS

500,00 €

105,00 €

605,00 €

CONSORCI D'EDUCACIÓ M. MONTERO

826,45 €

173,55 €

1.000,00 €

VALLÉS ORIENTAL TELEVISIÓ SLU

800,00 €

168,00 €

968,00 €

GRANOLLERS ESCENA, SL

280,00 €

58,80 €

338,80 €

GRANOLLERS PROMOCIONS, SA

5.123,97 €

1.076,03 €

6.200,00 €

GRANOLLERS MERCAT, EPE

1.652,89 €

347,11 €

2.000,00 €

299.472,57 € 62.889,24 €

362.361,81 €

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU

TOTAL

a càrrec de l’aplicació pressupostaria del vigent pressupost de la Corporació o equivalent dels
exercicis afectats, d'acord amb la distribució econòmica següent:
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AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Partida

Nom

Import Base

Import IVA

2.479,34 €

J1000/91220/22201

ALCALDIA

J1000/92070/22201

GRAL. PPEE I COMUNICACIO

82,65 €

17,36 €

100,00 €

J1130/92050/22201

COMUNICACIO

1.280,99 €

269,01 €

1.550,00 €

J1200/92060/22201

SECRETARIA

1.239,67 €

260,33 €

1.500,00 €

J1400/92030/22201

CONTRACTACIO

82,65 €

17,36 €

100,00 €

J2100/93101/22201

HISENDA

82,65 €

17,36 €

100,00 €

J2110/92062/22201

INTERV.-COMPTABILITAT

247,93 €

52,07 €

300,00 €

J2130/93410/22201

TRESORERIA

82,65 €

17,36 €

100,00 €

J2131/93220/22201

RECAPTACIO

185.950,41 €

39.049,59 €

225.000,00 €

J2140/93210/22201

GESTIÓ TRIBUTARIA

5.371,90 €

1.128,10 €

6.500,00 €

J2150/92010/22201

RRHH

82,65 €

17,36 €

100,00 €

J2220/92510/22201

OAC

5.371,90 €

1.128,10 €

6.500,00 €

J2300/24100/22201

PROMOCIÓ ECONÒMICA

991,74 €

208,26 €

1.200,00 €

J3100/16900/22201

DIRECCIO SERVEIS MUNICIPALS

4.958,68 €

1.041,32 €

6.000,00 €

J3200/15001/22201

DIR. I ADMIN. TERRITORI

9.917,36 €

2.082,64 €

12.000,00 €

J4100/32001/22201

EDUCACIO

826,45 €

173,55 €

1.000,00 €

J4104/32311/22201

ESCOLA SALVADOR LLOBET

165,29 €

34,71 €

200,00 €

J4105/32410/22201

E.M.T.

826,45 €

173,55 €

1.000,00 €

J4106/32810/22201

ESCOLA DE MUSICA

82,65 €

17,36 €

100,00 €

J4200/34000/22201

ESPORTS

82,65 €

17,36 €

100,00 €

J4310/33000/22201

CULTURA I JOVENTUT

165,29 €

34,71 €

200,00 €

J5100/23100/22201

ACC. COMUNITÀRIA I BENESTAR

8.264,46 €

1.735,54 €

10.000,00 €

J5212/33730/22201

CENTRES CÍVICS

82,65 €

17,36 €

100,00 €

J5222/13360/22201

DISCIPLINA VIARIA

57.851,24 €

12.148,76 €

70.000,00 €

286.570,25 €

60.179,75 €

346.750,00 €

TOTAL:

520,66 €

Import IVA
inclòs
3.000,00 €

PATRONAT DEL MUSEU DE GRANOLLERS
Partida

Nom

Import Base

Import IVA

Import IVA
inclòs

J4314/33320/22201

Administració Museu

1.239,67 €

260,33 €

1.500,00 €

J4315/33330/22201

La Tela

2.479,34 €

520,66 €

3.000,00 €

3.719,01 €

780,99 €

4.500,00 €

TOTAL:

- El valor estimat (VE) del contracte és de 359.367,08 €, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra inclou l’import
total que podria ser retribuït el contractista, incloent possibles pròrrogues i modificats, entre d’altres
conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.
PERIODE EXECUTIU ( 1 ANY): 299.472,57 €
20% MODIFICACIO S/PERIODE EXECUTIU: 59.894,51 €
TOTAL: 359.367,08 €
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4.-Garanties de la contractació: El licitador que presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà
de constituir una garantia definitiva del 5% de l’import d'adjudicació exclòs l’IVA, en el termini de 10 dies
hàbils següents a comptar des del requeriment de l'òrgan de contractació.
Garantia complementaria: En cas d'adjudicació a un empresari quina proposició s'hagués presumit
inicialment com a oferta amb valor anormals o desproporcionats, s'exigirà una garantia complementaria
del 5% de l'import d'adjudicació, assolint una garantia total de un 10% de l'import d'adjudicació.
5.-Termini d’execució: La durada del contracte serà de 12 mesos, sense possibilitat de pròrroga. En tot
cas, la data de començament dels treballs serà posterior a la de la signatura del document de formalització
del contracte.
6.- Obtenció de documentació i informació: El plec de condicions administratives i tècniques particulars
d'aquesta contractació es podran aconseguir a través de la pàgina web de l'Ajuntament:
https://seuelectronica.granollers.cat on es determina el perfil del contractant, dins el període de
presentació de proposicions i a la plataforma de contractació pública electrònica VORTAL.
7.- Presentació de pliques. Els licitadors presentaran els tres sobres virtuals per mitjans electrònics a
través del portal indicat en el plec de clàusules administratives. Les proposicions que no es presentin per
mitjans electrònics seran excloses.
La data límit per a la presentació de pliques: 10 de setembre de 2019 a les 14:00 hores
8.- Obertura de pliques: L'obertura dels sobres 1 i 2 es farà a través de la plataforma electrònica i no
seran públiques, ja que s'utilitzen exclusivament mitjans electrònics fefaents que acrediten el moment de
l'obertura dels sobres i el secret de la informació.
9.- Criteris per a la valoració de les proposicions: Per a la valoració de les proposicions i la
determinació de la oferta amb millor relació qualitat-preu es tindrà en compte els criteris d’adjudicació
establerts en el Plec de clàusules administratives particulars.
10.- Solvència econòmica i tècnica: Els licitadors podran acreditar la seva solvència acreditant el
compliment dels requisits específics indicats en el plec de clàusules administratives particulars aprovat i
publicat en el perfil del contractant.
11.- Condició essencial d'execució: Les establertes en la clàusula XI.2 del plec de clàusules
administratives particulars.
12.- Variants: No s’admeten.
13.- Publicacions: S’ha enviat a publicar el 5 d’agost de 2019 al DOUE amb la referència 2019-108411 i
correcció 2019-110121.
14.- Model de proposició i documentació que cal presentar: Els licitadors hauran de presentar la seva
sol·licitud ajustada al model de proposició que consta en el Plec de condicions aprovat.
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La directora del Servei de Contractació i Compres
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