DATA : Novembre de 2020
EXPEDIENT: SI19005
ASSUMPTE: Licitació pels serveis postals i missatgeria d’Aigües de Reus

ACORD D’ADJUDICACIÓ
Vist l’expedient de contractació mitjançant procediment obert per l’adjudicació del contracte pels
“SERVEIS POSTALS D’AIGÜES DE REUS (SI19005)”, amb un valor estimat de 881.647,11€
IVA exclòs.
Es fa constar que en data 17/06/2020 es va procedir, en sessió privada, a l’obertura de la
documentació administrativa (sobre A), de les proposicions presentades que són les que es
mostren a continuació:
Núm. de proposta

Proponent

CIF

1

RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL (RiDE)

B60261815

2

SACECA GESTIÓN Y SERVICIOS, SLU (SACECA)

B97043830

3

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA, SME
(CORREOS)

A83052407

En data 30/07/2020 la Mesa de Contractació va procedir en sessió pública, a l’obertura del sobre
corresponent a la documentació tècnica (sobre B) quedant l’expedient a disposició de la Mesa
de contractació, que va sol·licitar als serveis tècnics d’Aigües de Reus que, previ anàlisi de les
totes les proposicions tècniques presentades, emetés informe justificatiu de la valoració de les
propostes tècniques d’acord als criteris sotmesos a un judici de valor establerts al Plec.
En data 29/09/2020 els serveis tècnics d’Aigües de Reus van emetre informe de valoració tècnica
(sobre B) de les propostes presentades a la licitació, d’acord als criteris establerts al PCAP i el
PPTP, el qual la Mesa de contractació va acceptar subscrivint-lo com a propi a tots els efectes.
En data 01/10/2020 la Mesa va procedir a l’obertura del sobre C que contenia la documentació
sotmesa a criteris automàtics, i posteriorment a la valoració de les propostes econòmica i tècnica
d’acord als criteris de puntuació establerts al PCAP.
Segons les consideracions de l’apartat I del quadre de característiques del PCAP, cap oferta no
es va classificar com a anormal o desproporcionada.
Les puntuacions finals d’acord als criteris establerts al Plec de clàusules doncs, són les següents:
RIDE

SACECA

CORREOS

PUNTUACIÓ TÈCNICA

39,0

5,0

42,0

PUNTUACIÓ HORES
TERMINI OFERTADES

4,0

2,1

0,0

PUNTUACIÓ
ECONÒMICA

47,8

49,0

1,4

PUNTUACIÓ TOTAL

90,8

56,1

43,4

En conseqüència, la Mesa de Contractació va acordar proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació de la licitació a favor de la proposta presentada per l’empresa RECERCA I
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL.
En data 09/11/2020 l’òrgan de contractació emet resolució de requeriment de documentació, que
es va enviar al licitant en data 10/11/2020, el qual la va presentar correctament dins el termini
establert.
Per tot l’exposat, com a Gerent de l’ens contractant, l’Empresa Reus serveis Municipals divisió
Aigües de Reus, SA, i en virtut de les facultats que en el punt QUART de l’”Aprovació de
l’expedient de contractació, del Plec i nomenament de la Mesa de contractació”, el Consell
d’Administració em va conferir – entre d’altres, la d’adjudicació, modificacions, revisions de preus,
pròrrogues i altres que resultin del procediment i dels recursos- per actuar en nom i representació
de l’esmentat òrgan i en representació de l’entitat.

Per l’antecedent, RESOLC:

P R IM ER .- ADJUDICAR el contracte per la realització dels “serveis postals i missatgeria
d’Aigües de Reus (SI19005)”, a l’empresa RECERCA I DESENVOLUPAMENT
EMPRESARIAL, SL., de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació, de data
23 d’octubre de 2020.
SEGON.- COM UNICAR a l’adjudicatari que haurà de formalitzar el contracte, en els
terminis establerts a la clàusula dinovena del plec de Clàusules.
TER CER .- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han participat en el
procediment de contractació i P UBLICAR l’adjudicació del contracte i la seva
formalització al perfil del contractant.
QUART.- COM UNICAR les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

I per a què així consti signo la present resolució,
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