Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Comissió Central de Subministraments

MARTA BRUGUERA I MIRONÈS, sub-directora general de Compra Centralitzada

CERTIFICO
Que, el 4 d’agost de 2017, el president de la Comissió Central de Subministraments ha pres
la següent resolució:
“ANTECEDENTS
1r.- El 13 de setembre de 2016, la Comissió Central de Subministraments va acordar l’inici
de l’expedient de l’Acord marc de serveis postals (Exp. CCS 2016 10), per adequar l’objecte
del contracte a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administració comú.
Posteriorment, es va adequar el número d’expedient GEEC passant a denominar-se CCS
2016 23.
2n.- El 10 de març de 2017, la Comissió Central de Subministraments va acordar aprovar el
contingut dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
regulen l’Acord marc de serveis postals (Exp. CCS 2016 23) i facultar la presidència
l’aprovació d’aquests, la tramitació ordinària de l’expedient i la seva adjudicació mitjançant
procediment obert i valoració de més d’un criteri, un cop informats per l’Assessoria Jurídica i
la Intervenció General, així com l’aprovació de l’expedient de contractació i per a ordenar
l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant la publicació dels corresponents anuncis
de licitació.
3r.- El 10 d’abril de 2017, el president de la Comissió Central de Subministraments va
resoldre l’aprovació dels plecs que han de regular l’Acord marc de referència, així com la
tramitació ordinària de l’expedient i la seva adjudicació i l’aprovació de l’expedient de
contractació i per a ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació.
4t.- El 22 de maig de 2017, va finalitzar el termini de lliurament de les proposicions
econòmiques.
D’acord amb el registre de pliques es van presentar les següents empreses: Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, SA i Unipost, SA, ambdues als lots 1 (Notificacions: enviament
de notificacions administratives i judicials) i 2 (Resta de productes de serveis postals).
5è.- El 30 de maig de 2017, es va fer l’acte públic d’obertura dels sobres B i de comunicació
de les empreses admeses i excloses en el sobre A.
En el referit acte es va comunicar a l’empresa Unipost, SA l’exclusió de la seva proposta al
Lot 1, en no haver acreditat en el període d’esmenes la presumpció de veracitat i el caràcter
fefaent de les notificacions, atribuïda en l’article 22.4 de la Llei 43/2010 a l’operador postal
universal, d’acord amb el requeriment de la clàusula segona del Plec de prescripcions
tècniques que regeix aquesta contractació.
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6è.- El 20 de juny de 2017, la Mesa de contractació va identificar les ofertes econòmicament
més avantatjoses i va classificar les ofertes, de la què es desprèn la proposta d’adjudicació,
què es trasllada a l’Òrgan de contractació:

Descripció

Annex 15 - Oferta econòmica (puntuació màxima de 45 punts
- clàusula 15a PCAP)
Annex 17 - Horaris d'atenció al públic (puntuació màxima de
15 punts - clàusula 15a PCAP)
Annex 18 - Capil·laritat en territori (puntuació màxima de 30
punts - clàusula 15a PCAP)
Annex 19 - mitjana Emissions CO2 furgonetes (puntuació
màxima de 3 punts - clàusula 15a PCAP)
Annex 19 - Estàndard Euro mitjà furgonetes (puntuació
màxima d'e 3 punts - clàusula 15a PCAP)
Annex 20 - Híbrids, elèctrics o bifuels (puntuació màxima de 4
punts - clàusula 15a PCAP )
Puntuació total:
Classificació per ordre:

Plica 1

Plica 2

SOCIEDAD
ESTATAL DE
CORREOS Y
TELÉGRAFOS, SA

UNIPOST,
SA

42,28

45,00

15,00

10,25

30,00

9,51

2,88

3,00

2,78

3,00

2,93

4,00

95,86

74,75

1r

2n

6.626.146,43

6.053.975,83

15.282,45

10.441,30

1.022,04

323,83

139,99

132,15

4,77

5,15

49,00

67,00

MAGNITUD DELS VALORS OFERTS
Annex 15 - Oferta econòmica (magnitud O oferta econòmica
clàusula 15a PCAP)
Annex 17 - Horaris d'atenció al públic (magnitud O horaris
clàusula 15a PCAP)
Annex 18 - Capil·laritat en territori (magnitud O capil·laritat
clàusula 15a PCAP)
Annex 19 - mitjana Emissions CO2 furgonetes (magnitud ME
ambiental clàusula 15a PCAP)
Annex 19 - Estàndard Euro mitjà furgonetes (magnitud EE
ambiental clàusula 15a PCAP)
Annex 20 - Híbrids, elèctrics o bifuels (magnitud VBA clàusula
15a PCAP)

7è.- Així mateix, el 23 de juny de 2017, es va requerir a les empreses seleccionades en
l’objecte de licitació per a què, en un termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la publicació en el tauler d’anuncis del Perfil de contractant de la Comissió
Central de subministraments de l’anunci d’aquest requeriment, acreditessin documentalment
que es trobaven al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
estar donades d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, així com d’haver efectuat el
pagament de la part proporcional del cost dels anuncis de licitació, presentar la declaració
responsable conforme disposen efectivament del mitjans a què s’havien compromès per a
l’execució del contracte i acreditar haver constituït les corresponents garanties definitives.
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8è.- Contra l’acord de la Mesa de contractació d’exclusió del Lot 1, el 26 de juny de 2017,
l’empresa Unipost, SA va interposar recurs especial en matèria de contractació davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Expedient: N-2017-116), el qual va
resoldre, el 29 de juny de 2017, la suspensió del procediment.
9è.- El 19 de juliol de 2017, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va comunicar
que la suspensió del procediment només afectava al Lot 1, objecte del recurs, per la qual
cosa continuava el procediment pel que feia al Lot 2.
10è.- Un cop comprovat d’ofici les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i dins del
termini de deu dies hàbils, l’empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA ha
presentat la documentació requerida, pel què cal resoldre l’adjudicació del Lot 2 de l’Acord
marc de referència.
L’empresa Unipost, SA no ha lliurat la documentació requerida, pel què la seva proposició
no podrà ser considerada.
11è.- La Intervenció informa favorablement la fiscalització de l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 196 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), que determina que els
òrgans de contractació podran concloure acords marc amb un o varis empresaris per tal de
fixar les condicions a què s’han d’ajustar els contractes que pretenguin adjudicar durant un
determinat període de temps, i article 197.1 de la TRLCSP que determina el procediment de
subscripció d’acords marc.
2. Articles 138, 142, 150 i 151 del TRLCSP, pel que fa al procediment d’adjudicació, la
convocatòria i publicitat de les licitacions, la regulació dels criteris d’adjudicació de les
ofertes i la seva classificació, adjudicació i notificació.
3. El Plec de clàusules administratives particulars regulador de l’Acord marc de serveis
postals (Exp. CCS 2016 23).
4. Article 7 del Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i competències per a la
contractació dels subministraments i dels seus serveis complementaris, relacionats o
derivats dins l’Administració de la Generalitat i altres organismes públics, que determina que
la Comissió Central de Subministraments és l’òrgan de contractació dels productes, béns
mobles i serveis de referència que es declarin de contractació centralitzada.
5. Acord de la Comissió Central de Subministraments, de 29 de juny de 2017, en què es
faculta al seu President per a que resolgui l’adjudicació de l’Acord marc de serveis postals
(Exp. CCS 2016 23), un cop les empreses hagin aportat la documentació requerida i la
Intervenció fiscalitzat l’expedient, així com procedir a la formalització dels documents
contractuals i a la publicació de l’adjudicació i la formalització dels contractes.
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D’acord amb els esmentats antecedents i fonaments de dret,
RESOLC
1. Adjudicar el Lot 2 de l’Acord marc de serveis postals (Exp. CCS 2016 23), a l’empresa
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA (A83052407), en haver presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, en base a les motivacions i puntuacions expressades en
el 6è de la part expositiva.
2. Notificar a les empreses interessades la present Resolució.”
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