Pàgina: 1 de 29

Codi de verificació: 8de28c07-a2d3-467e-a0a4-17480ec1875a

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Serveis Generals

Memòria justificativa del contracte
Núm. d'expedient
Objecte

8004330008-2019-0003506
serveis postals, missatgeria i valises de la Diputació de
Tarragona

1. De conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant, LCSP), s’ha promogut l’inici de
l’expedient per a la contractació dels serveis postals, missatgeria i valises de la
Diputació de Tarragona mitjançant la fitxa de proposta que s’ha formalitzat a la
plataforma e-contracta.
2. S’ha incorporat també el plec de prescripcions tècniques particulars que han de
regir el contracte.
3. De conformitat amb l’article 28 de la LCSP, les necessitats i les causes
d’idoneïtat que justifiquen la contractació són:
-
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-

Les unitats organitzatives requereixen fer enviaments postals i de
missatgeria, així com trameses de documents i materials entre els
diferents centres de treball.
Es tracta de serveis medials necessaris per tal que la Diputació de
Tarragona pugui complir i dur a terme els seus fins institucionals.

4. De conformitat amb l’article 116.4.f) de la LCSP, la insuficiència de mitjans que
justifica la necessitat de contractar el servei és:
-

La Diputació de Tarragona no disposa de mitjans de transport suficients i
del personal en plantilla necessaris per a distribuir l’elevat volum de les
trameses objecte del contracte que destaquen per la dispersió
geogràfica de les destinacions.

5. La Diputació de Tarragona vol fomentar que les empreses que contractin amb
l'Administració millorin la qualitat ambiental de les flotes de vehicles destinades
a l'execució dels serveis, raó per la qual en el contracte s’incorpora com a
consideració ambiental la valoració de la flota de recollida i distribució. També
s’integren aspectes socials en aquest contracte, en concret, la previsió que les
empreses licitadores millorin l’obligació legal de comptar amb un nombre de
treballadors amb discapacitat corresponent al 2%, configurant-la com a criteri
per a valorar les ofertes.
6. Per promoure la participació de les PIME s’ha dividit el contracte en 3 lots amb
diferent volum de negoci previst.
7. El pressupost màxim de licitació s’ha elaborat en base al criteri tècnic del
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departament, tenint en compte els preus del mercat. El desglossament figura a
l’annex.
8. L’import anual calculat de les prestacions objecte del contracte és de 95.645,59
euros, IVA inclòs. Hi ha crèdit adequat i suficient per a fer front a la part
proporcional de la despesa del 2019 en la aplicació pressupostaria
4020/920/22201, i s’incorporarà l’autorització de despesa a aquests efectes.
9. De conformitat amb l’article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es valoren les repercusions
del contracte en el compliment dels principis d’estabilitat i sostenibilitat
financera:
-

Estabilitat pressupostaria:
 Sense repercussions.
 Per no suposar despeses addicionals a les pressupostades en
l’exercici corrents ni en els futurs.
 Amb repercussions.

-

Sostenibilitat financera:
 Sense repercussions.
 Per estar finançat amb recursos corrents o, en el seu cas, per
haver estat valorada prèviament l’operació financera.
 Amb repercussions.
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Tarragona, data i signatura electrònica al marge

Miquel Vendrell Garcia
Cap de Serveis Generals

mno
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1. Objecte del contracte
L’objecte d'aquest contracte és la prestació dels serveis postals, de missatgeria i de
valises que gestiona la unitat de Serveis Generals, adscrita a l’Àrea de Serveis
Interns, per tal d’atendre les necessitats de distribució dels enviaments de la
Diputació de Tarragona i l'organisme autònom Patronat de Turisme.
L’objecte s’estructura en els lots que tot seguit es detallen:
Lot 1: serveis postals
Lot 2: missatgeria
Lot 3: valises
Aquest contracte no té per objecte les notificacions que la Diputació de Tarragona
practiqui per mitjans electrònics, de conformitat amb el que preveu la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
També estan excloses de l’objecte d’aquest contracte les notificacions practicades
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pel personal que depèn orgànicament i funcionalment de la Diputació de Tarragona.
Tractament de dades de caràcter personal (ref. reglament LOPD 1720/2007): SÍ
Nivell de seguretat: bàsic

2. Subrogació empresarial
No hi ha treballadors o treballadores afectats per subrogació empresarial.

3. Condicions especials d’execució
L’empresa adjudicatària està obligada a aplicar, en realitzar la prestació, mesures
destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat
de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva de dones i homes.
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4. Ús del català en l’execució del contracte
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb la Diputació de
Tarragona derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix,
l’empresa contractista ha d’emprar, com a mínim, el català en els documents, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions que es derivin de l’execució
de les prestacions objecte del contracte.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran
realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, el personal
que, si escau, pugui relacionar-se amb el personal de la Diputació de Tarragona, ha
de tenir un coneixement suficient per desenvolupar les tasques d’atenció,
informació i comunicació de manera fluida i adequada en llengua catalana.
En particular, els documents i informes que s’obtinguin com a resultat de la
realització del servei s’han de lliurar en català, en els terminis establerts en el plec
de prescripcions tècniques particulars.
En tot cas, l’empresa contractista queda subjecta en l’execució del contracte a les
obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les
disposicions que la desenvolupen.

5. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
L’adjudicatari ha de complir les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos
laborals i de seguretat i salut en el treball així com, si escau, les relatives als medis
de coordinació en cas de concurrència empresarial, tant amb caràcter previ a l’inici
de l’execució del contracte com durant l’execució del mateix.
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6. Incompliment
L’empresa contractista està obligada al compliment del contracte amb estricta
subjecció als plecs, a l’oferta presentada i a les ordres, instruccions, indicacions,
recomanacions o observacions rebudes de la Diputació de Tarragona.
En cas d’incompliment o compliment defectuós del contracte consistent en:
a) L’incompliment dels terminis de lliurament. S’entén com a incompliment del
termini del servei aquella entrega o intent d’entrega que es produeixi més
enllà dels terminis fixats pel plec de prescripcions tècniques particulars.
b) El retorn de la informació incompleta. S’entén com a informació incompleta
la manca de retorn en els terminis estipulats en el plec de prescripcions
tècniques particulars i la manca d’emplenament total i parcial de l’avís de
recepció o PEE.
c) Les incongruències en el retorn de la informació. S’entén com a incongruent
o incoherent tota aquella informació que faciliti l’empresa contractista a la
Diputació de Tarragona que comporti la impossibilitat del seu tractament
lògic. Per exemple: quan s’informi per l’operador postal que el resultat del
primer intent de notificació ha estat infructuós per “absent” i el resultat de la
segona notificació “domicili erroni” o quan les dades informades de l’entrega
o intent no coincideixin amb les que consten a l’avís de recepció.
d) En cas d’incompliment dels horaris de valisa en 3 dies al mes, s’estableix
una penalització del 10 % de la facturació d’aquell mes.
e) En cas de pèrdua de qualsevol enviament, s’estableix una penalització de
30 € per enviament perdut.
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L’empresa contractista ha de retornar l’import del franqueig en cas d'incompliment
de qualitat en l'entrega de l'enviament. Aquesta quantitat s’ha de descomptar de
l'import de la factura mensual immediatament posterior a la resolució de la
incidència.
Les penalitzacions establertes en aquesta clàusula tenen un caràcter no
indemnitzador.
És causa de resolució del contracte l’incompliment reiterat del servei en les
condicions estipulades en el contracte.
Aquesta obligació contractual té el caràcter d’essencial als efectes que assenyala la
lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.

7. Previsió de modificació del contracte
D’acord amb la disposició addicional trenta-tresena de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, es preveu la possibilitat de modificar
aquest contracte de serveis en funció de les necessitats amb les següents
condicions:
7.1. Circumstàncies, abast, límits i naturalesa
Atès que el volum de trameses és estimat, donat cas que, dins de la vigència del
5
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contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, s’ha de
tramitar la corresponent modificació.
La modificació s’ha de tramitar abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat
inicialment.
La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el
contracte.
També pot ser modificat cas que, per necessitats organitzatives, s’hagin de
modificar les valises, en quant a incorporació de noves. En el cas de supressió
d’alguna existent l’empresa contractista ha de deixar de prestar el servei i la factura
corresponent s'ha de disminuir de forma proporcional.
7.2. Percentatge
Les modificacions poden afectar, com a màxim, el 20 % del preu del contracte.
7.3. Procediment
Les modificacions del contracte s’han d’aprovar per l’òrgan de contractació a
proposta del responsable del contracte.
La proposta ha de ser justificada i ha de concretar les necessitats a cobrir d’acord
amb les previsions indicades a l’apartat 7.1 i la disponibilitat pressupostària.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. Això no
obstant, abans de modificar el contracte se li ha de donar audiència perquè, en el
termini de tres dies, formuli les consideracions que consideri convenients.
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La modificació del contracte comporta la revisió de la fiança i s’ha de formalitzar en
un document administratiu.

8. Durada del contracte i inici de la prestació del servei
El contracte té una durada de dos anys.
Es pot aprovar una pròrroga d’un any, que serà optativa per a la Diputació de
Tarragona i obligatòria per al contractista.
Excepcionalment, i per motius d’interès públic, la vigència del contracte es pot
prorrogar, fins al període màxim i amb les condicions i requisits legalment
establerts, cas que l’empresa contractista hagués de continuar prestant el servei
fins que la continuïtat d’aquest no quedi garantida amb la licitació i formalització
d’un nou contracte.

9. Despesa del contracte
El pressupost màxim de licitació d’aquest contracte, a la baixa, és de 158.091,89 €
sense impostos (191.291,19 € IVA 21% inclòs). En aquest preu s’inclouen totes les
prestacions previstes al plec de prescripcions tècniques particulars i es desglossa
6
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com s’indica tot seguit:

Lot 1
Lot 2
Lot 3

138.514,60 €
12.297,29 €
7.280,00 €
158.091,89 €

IVA (21 %)
total
29.088,07 € 167.602,67 €
2.582,43 € 14.879,72 €
1.528,80 €
8.808,80 €
33.199,30 € 191.291,19 €

Els preus unitaris màxims per prestar els serveis són els que s’indiquen al plec de
prescripcions tècniques particulars.
L’adequació als preus de mercat es justifica com segueix:
Lot 1
Lot 1
Carta i targeta
postal nacional

Carta certificada
nacional

Carta i targeta
postal urgent
nacional

Local - 20 g
Destí 1 - 20 g
Destí 2 - 20 g
Local - 20 a 50 g
Destí 1 - 20 a 50 g
Destí 2 - 20 a 50 g
Local - 50 a 100 g
Destí 1 - 50 a 100 g
Destí 2 - 50 a 100 g
Local - 100 a 500 g
Destí 1 - 100 a 500 g
Destí 2 - 100 a 500 g
Local - 500 a 1000 g
Destí 1 - 500 a 1000 g
Destí 2 - 500 a 1000 g
Local - 1000 a 2000 g
Destí 1 - 1000 a 2000 g
Destí 2 - 1000 a 2000 g
Local - 20 g
Destí 1 - 20 g
Destí 2 - 20 g
Local - 20 a 50 g
Destí 1 - 20 a 50 g
Destí 2 - 20 a 50 g
Local - 50 a 100 g
Destí 1- 50 a 100 g
Destí 2- 50 a 100 g
Local - 100 a 500 g
Destí 1 - 100 a 500 g
Destí 2 - 100 a 500 g
Local - 500 a 1000 g
Destí 1 - 500 a 1000 g
Destí 2 - 500 a 1000 g
Local - 1000 a 2000 g
Destí 1 - 1000 a 2000 g
Destí 2 -1000 a 2000 g
Local - 20 g
Destí 1 - 20 g
Destí 2 - 20 g
Local - 20 a 50 g
Destí 1 - 20 a 50 g
Destí 2 - 20 a 50 g
Local - 50 a 100 g

PUM*
0,60 €
0,60 €
0,60 €
0,70 €
0,70 €
0,70 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
2,30 €
2,30 €
2,30 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,45 €
5,45 €
5,45 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,60 €
3,60 €
3,60 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
5,20 €
5,20 €
5,20 €
7,90 €
7,90 €
7,90 €
8,35 €
8,35 €
8,35 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,10 €
3,10 €
3,10 €
3,50 €

volum
estimat
anual
3824
4463
11081
3128
3651
9067

543
881
2600
444
720
2128

2.294,40 €
2.677,80 €
6.648,60 €
2.189,60 €
2.555,70 €
6.346,90 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.900,50 €
3.083,50 €
9.100,00 €
1.598,40 €
2.592,00 €
7.660,80 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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Carta i targeta
postal urgent
nacional certificada

Destí 1 - 50 a 100 g
Destí 2 - 50 a 100 g
Local - 100 a 500 g
Destí 1 - 100 a 500 g
Destí 2 - 100 a 500 g
Local - 20 g
Destí 1 - 20 g

Destí 2 - 20 g
Local - 20 a 50 g
Destí 1 - 20 a 50 g
Destí 2 - 20 a 50 g
Local - 50 a 100 g
Destí 1 - 50 a 100 g
Destí 2 - 50 a 100 g
Local - 100 a 500 g
Destí 1 - 100 a 500 g
Destí 2 - 100 a 500 g
Local - 500 a 1000 g
Destí 1 - 500 a 1000 g
Destí 2 - 500 a 1000 g
Local - 1000 a 2000 g
Destí 1 - 1000 a 2000 g
Destí 2 - 1000 a 2000 g
Carta i targeta
Zona 1 - 20 g
postal internacional Zona 2 - 20 g
Zona 1 - 20 a 50 g
Zona 2 - 20 a 50 g
Zona 1 - 50 a 100 g
Zona 2 - 50 a 100 g
Zona 1 - 100 a 500 g
Zona 2 - 100 a 500 g
Zona 1 - 500 a 1000 g
Zona 2 - 500 a 1000 g
Zona 1 - 1000 a 2000 g
Zona 2 - 1000 a 2000 g
Carta certificada
Zona 1 - 20 g
internacional
Zona 2 - 20 g
Zona 1 - 20 a 50 g
Zona 2 - 20 a 50 g
Zona 1 - 50 a 100 g
Zona 2 - 50 a 100 g
Zona 1 - 100 a 500 g
Zona 2 - 100 a 500 g
Zona 1 - 500 a 1000 g
Zona 2 - 500 a 1000 g
Zona 1 - 1000 a 2000 g
Zona 2 - 1000 a 2000 g
Carta i targeta
Zona 1 - 20 g
postal urgent
Zona 2 - 20 g
internacional
Zona 1 - 20 a 50 g
Zona 2 - 20 a 50 g
Zona 1 - 50 a 100 g
Zona 2 - 50 a 100 g
Zona 1 - 100 a 500 g
Zona 2 - 100 a 500 g
Zona 1 - 500 a 1000 g
Zona 2 - 500 a 1000 g
Zona 1 - 1000 a 2000 g
Zona 2 - 1000 a 2000 g
Carta i targeta
Zona 1 - 20 g
postal urgent
Zona 2 - 20 g
internacional
certificada

3,50 €
3,50 €
4,70 €
4,70 €
4,70 €
5,90 €
5,90 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

5,90 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,45 €
6,45 €
6,45 €
7,85 €
7,85 €
7,85 €
10,70 €
10,70 €
10,70 €
10,95 €
10,95 €
10,95 €
1,40 €
1,50 €
1,70 €
2,00 €
2,45 €
3,40 €
6,60 €
10,25 €
13,10 €
21,40 €
20,95 €
37,50 €
5,20 €
5,30 €
5,50 €
5,80 €
6,25 €
7,20 €
10,40 €
14,05 €
16,90 €
25,20 €
24,75 €
41,30 €
3,90 €
4,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
93,80 €
0,00 €
91,80 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
72,80 €
0,00 €
66,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

4,20 €
4,50 €
4,95 €
5,90 €
9,10 €
12,75 €
15,60 €
23,90 €
23,45 €
40,00 €
7,70 €
7,80 €

67
54

14
12

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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8,00 €
8,30 €
8,75 €
9,70 €
12,90 €
16,55 €
19,40 €
27,70 €
27,25 €
43,80 €
Telegrama
Per telegrama
6,85 €
Per cada 50 1,70 €
paraules
Admissió per telèfon
1,95 €
Internacional Règim continental (Europa, Per telegrama 15,95 €
Turquia, Algèria, Egipte,
Israel,
Jordània,
Líban,
Líbia,
Marroc,
Síria
i
Tunísia)
Règim continental
Per paraula
0,53 €
Règim intercontinental (restaPer telegrama 15,95 €
de països)
Règim intercontinental
Per paraula a 1,75 €
partir de 7
paraules
Admissió per telèfon
1,95 €
Burofax
Nacional
Entre oficines de dipòsit, Per burofax
8,76 €
amb lliurament urgent al
domicili del destinatari
Entre oficines de dipòsit
Per
pàgina 0,84 €
addicional
Internacional Zona A (Europa, Turquia, Per burofax
7,71 €
Argèlia, Líbia, Marroc i
Tuníssia)
Zona A
Per
pàgina 1,88 €
addicional
Zona B (resta de països)
Per burofax
14,98 €
Zona B
Per
pàgina 4,06 €
addicional
Burofax on line
Per burofax
6,28 €
Per pàgina addicional
0,84 €
Acusament de rebuda o prova d'enviament electrònica
4,48 €
Còpia certificada
11,34 €
Avís de recepció
nacional
1,00 €
internacional
1,40 €
Prova d’entrega electrònica
0,80 €
Gestió de lliuraments. Segon intent
1,85 €
Recollida de
Palau de la Diputació
72,00 €
trameses (mensual) Museu d’Art Modern
136,00 €
Patronat de Turisme
72,00 €
Terres de l’Ebre
72,00 €
Apartat postal
Subscripció per a la recepció de qualsevol enviament 67,00 €
(anual)
postal

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Zona 1 - 20 a 50 g
Zona 2 - 20 a 50 g
Zona 1 - 50 a 100 g
Zona 2 - 50 a 100 g
Zona 1 - 100 a 500 g
Zona 2 - 100 a 500 g
Zona 1 - 500 a 1000 g
Zona 2 - 500 a 1000 g
Zona 1 - 1000 a 2000 g
Zona 2 - 1000 a 2000 g
Nacional
En llista
En llista

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

7303
26
4678
12
12
12
12
1

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7.303,00 €
36,40 €
0,00 €
8.654,30 €
864,00 €
1.632,00 €
864,00 €
864,00 €
67,00 €
69.257,30 €

* Per a la determinació dels PUM s'ha tingut en compte la tarifa 2019 de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA
Lot 1 Costos directes
Costos indirectes
Despeses generals i benefici

%
70,00% 96.960,22 €
30,00% 41.554,38 €

IVA
21%

29.088,07 €
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total 167.602,67 €

Lot 2

Servei de moto

Furgoneta

Camió

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Servei pont

Per adreça
Per km interurbà
Per espera (cada minut a partir de 10 minuts)
Per hora
fins a 400 kg
Per km interurbà
fins a 400 kg
Per hora
fins a 1.000 kg
Per km interurbà
fins a 1.000 kg
Per hora
fins a 1.500 kg
Per km interurbà
fins a 1.500 kg
Per hora
fins a 3.500 kg
Per km interurbà
fins a 3.500 kg
Per hora
fins a 5.000 kg
Per km interurbà
fins a 5.000 kg
Per hora
fins a 7.500 kg
Per km interurbà
fins a 7.500 kg
Tarragona
Abans de les 19 fins a 2 kg
(província)
h
de 2 a 10 kg
Abans de les 14 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Abans de les 10 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Catalunya
Abans de les 19 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Abans de les 14 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Abans de les 10 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Resta
de
la Abans de les 19 fins a 2 kg
península
ibèrica h
de l’Estat
de 2 a 10 kg
Abans de les 14 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Abans de les 10 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Palma de Mallorca Abans de les 19 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Abans de les 14 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Abans de les 10 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Resta
d’illes Abans de les 19 fins a 2 kg
Balears
h
de 2 a 10 kg
Abans de les 14 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg

PUM
3,94 €
0,79 €
0,29 €
16,46 €
0,79 €
20,03 €
1,00 €
22,89 €
1,08 €
25,77 €
4,29 €
33,50 €
5,58 €
43,55 €
7,25 €
4,89 €

volum
estimat
anual

15

590,70 €
158,40 €
0,00 €
1.316,48 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
73,30 €

9,52 €
6,00 €

2
450

19,04 €
2.698,50 €

10,68 €
9,03 €

5
5

53,42 €
45,17 €

150
200
80

15,00 €
5,99 €

0,00 €
0,00 €

12,14 €
7,26 €

50

0,00 €
362,83 €

13,54 €
12,89 €

10
5

135,37 €
64,43 €

22,03 €
6,70 €

5

0,00 €
33,52 €

14,61 €
8,55 €

7

0,00 €
59,83 €

16,31 €
14,45 €

2

0,00 €
28,89 €

25,27 €
9,31 €

0,00 €
0,00 €

18,61 €
12,88 €

0,00 €
0,00 €

25,76 €
18,61 €

0,00 €
0,00 €

34,35 €
9,96 €

0,00 €
0,00 €

19,91 €
13,78 €

0,00 €
0,00 €

27,57 €

0,00 €
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Abans de les 10 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Gran Canària i Abans de les 19 fins a 2 kg
Tenerife
h
de 2 a 10 kg
Abans de les 14 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Abans de les 10 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Resta
d’illes Abans de les 19 fins a 2 kg
Canàries, Ceuta i h
Melilla
de 2 a 10 kg
Abans de les 14 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Abans de les 10 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Andorra
Abans de les 19 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Abans de les 14 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Abans de les 10 fins a 2 kg
h
de 2 a 10 kg
Servei internacional Unió Europea
per cada 500 g
Europa no Unió
per cada 500 g
Europea
Estats
Units
i
per cada 500 g
Canadà
Resta d'Amèrica
per cada 500 g
Resta del món
per cada 500 g
Altres
2a entrega
Entrega en dissabte o fora de l'horari habitual
Assegurança (percentatge màxim
Retorn de documentació signada o acusament de
rebuda signat, 48 h
Retorn de documentació signada o acusament de
rebuda signat, mateix dia

19,91 €

0,00 €

36,75 €
10,60 €

0,00 €
0,00 €

21,21 €
14,69 €

0,00 €
0,00 €

29,37 €
21,21 €

0,00 €
0,00 €

39,16 €
11,25 €

0,00 €
0,00 €

22,52 €
15,59 €

0,00 €
0,00 €

31,17 €
22,52 €

0,00 €
0,00 €

41,57 €
10,74 €

0,00 €
0,00 €

11,09 €
11,45 €

0,00 €
0,00 €

11,66 €
15,03 €

0,00 €
0,00 €

17,17 €
15,31 €
27,40 €

20

27,64 €
28,71 €
35,27 €
4,40 €
14,30 €
0,11 €
4,40 €
8,80 €

0,00 €
306,24 €
0,00 €
0,00 €

2

30

0,00 €
70,53 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
132,00 €
0,00 €
6.148,65 €

* Per a la determinació dels PUM s'ha tingut en compte:
- Servei pont provincial, regional i peninsular: mitjana dels preus dels proveïdors habituals
- Resta: imports de l'expedient 2015-11 de la CCS de la Generalitat de Catalunya
Lot 2 Costos directes
Costos indirectes
Despeses generals i benefici

%
70,00%

8.608,10 €

30,00%

3.689,19 €

IVA
2.582,43 €

21%

total 14.879,72 €

Lot 3
PUM*

volum estimat anual
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Valisa (mensual) 5 cops per setmana

120,00 €

12 1.440,00 €

2 cops per setmana

50,00 €

44 2.200,00 €
3.640,00 €

* Per a la determinació dels PUM s'ha tingut en compte el preu del proveïdor actual
Lot 3 Costos directes
Costos indirectes
Despeses generals i benefici

%
70,00% 5.096,00 €
30,00% 2.184,00 €

IVA
21%

1.528,80 €
total 8.808,80 €

L’import aproximat de les modificacions del contracte previstes és de 31.618,38 €
sense impostos (38.258,24 € IVA 21% inclòs).
Es pot produir una variació en el nombre d’unitats realment executades de treballs
extraordinaris sobre les que preveu el contracte, que no tenen la consideració de
modificacions, de fins al 10 per cent del preu del contracte, és a dir de 15.809,19 €
sense impostos (19.129,12 € IVA 21% inclòs).

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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El valor estimat del contracte per a la durada prevista, tenint en compte les
eventuals pròrrogues del contracte, amb inclusió de la totalitat de les possibles
modificacions i variacions, és de 284.565,40 €, sense incloure l'IVA.

10. Proposició econòmica
La proposició econòmica s’ha de fer per preus unitaris. Aquest preu és el que s’ha
de prendre com a referència per al càlcul de les penalitzacions previstes a la
clàusula 6.
Les empreses licitadores han de fer oferta de la totalitat dels preus unitaris. Si una
empresa licitadora no oferta algun preu o algun dels preus ofertats supera aquests
imports la seva oferta ha de ser exclosa.

11. Pagament
El pagament del preu s’ha d’efectuar per mensualitats. Les factures, una única per
cada lot i unitat tramitadora, s’han de presentar per mesos naturals vençuts, a partir
de l’entrada en vigor del contracte. En la factura s’ha de detallar l’import que
correspon a cada servei.
Les factures s’han de lliurar electrònicament. Els codis DIR3 per a la facturació
electrònica són els que es relacionen a l'annex A.
Cas que el responsable del contracte no doni la seva conformitat amb la factura es
procedirà a la devolució d’aquesta sense que això pugui comportar cap
12
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penalització.
Les factures s’han d’acompanyar necessàriament dels albarans justificatius de les
trameses efectuades.

12. Procediment d’adjudicació
Obert, perquè és el procediment ordinari per defecte.

13. Habilitació empresarial o professional lot 1
Les empreses licitadores han d’acreditar que estan inscrites en el Registre General
d’Empreses Prestadores de Serveis Postals, que gestiona el Ministeri de Foment,
tant a la Secció A, relativa a operadors que presten serveis no inclosos en l’àmbit
del servei postal universal, com en la Secció B, relativa a operadors que presten
serveis inclosos en l’àmbit del servei postal universal, excepte quan es tracti de
l’operador designat per l’Estat per a la prestació del servei postal universal.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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A més, per tal d’assegurar una correcta execució del contracte, les empreses
licitadores que no siguin l’operador designat per a la prestació del servei postal
universal han de declarar que, en cas de resultar adjudicataris, aportaran còpia
compulsada del document acreditatiu d’accés a la xarxa postal pública, que li
permeti dipositar aquells enviaments pels quals no disposi de recursos suficients
per dur a terme una distribució conforme als requeriments del present plec de
prescripcions tècniques, pel que fa a la prestació del servei postal universal i les
notificacions administratives.
També han de presentar acreditació de disposar d’un sistema de constància que,
pel que fa a la prova del rebuig o impossibilitat de la notificació, supleixi els
avantatges que són inherents a la fefaència amb semblants cotes d'eficàcia i
mitjançant elements de prova aliens a la documentació unilateral de l'empresa o al
testimoni dels seus empleats (STS de 10-12-2015).

14. Solvència
a) Solvència econòmica i financera
Les empreses licitadores han d’aportar alternativament:
Opció 1
 Pòlissa d’assegurança per riscos professionals (RC) vigent amb un
import de cobertura igual o superior a:
- Lot 1: 150.000,00 euros
- Lot 2: 15.000,00 euros
- Lot 3: 10.000,00 euros
 Declaració feta pel representant de l’empresa o apoderat, en el seu cas,
sobre la xifra global de negocis dels darrers tres anys (2016-2018), que
en tot cas ha de ser igual o superior als:
- Lot 1: 208.000,00 euros anuals
13
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-

Lot 2: 19.000,00 euros anuals
Lot 3: 11.000,00 euros anuals

Opció 2. Classificació:
- Lot 1: Grup R. Serveis de transports / Subgrup 9. Serveis de
missatgeria, correspondència i distribució / Categoria 2 o B
- Lot 2: Grup R. Serveis de transports / Subgrup 9. Serveis de
missatgeria, correspondència i distribució / Categoria 1 o A
- Lot 3: Grup R. Serveis de transports / Subgrup 9. Serveis de
missatgeria, correspondència i distribució / Categoria 1 o A
b) Solvència tècnica i professional
Les empreses licitadores han d’aportar alternativament:
Opció 1. Classificació:
- Lot 1: Grup R. Serveis de transports / Subgrup 9. Serveis de
missatgeria, correspondència i distribució / Categoria 2 o B
- Lot 2: Grup R. Serveis de transports / Subgrup 9. Serveis de
missatgeria, correspondència i distribució / Categoria 1 o A
- Lot 3: Grup R. Serveis de transports / Subgrup 9. Serveis de
missatgeria, correspondència i distribució / Categoria 1 o A

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Opció 2. Una relació dels tres principals serveis efectuats en el curs de, com
a màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el
destinatari, públic o privat. L’import mínim de cada actuació ha de ser de:
- Lot 1: 69.500,00 euros
- Lot 2: 6.500,00 euros
- Lot 3: 3.7500,00 euros
Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.

15. Criteris d’adjudicació lot 1
a) Criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor
b) Criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules
1. Millor preu ofert, fins a 49 punts
L’avaluació de les ofertes s'ha de realitzar mitjançant l'aplicació de la fórmula
que s'assenyala a continuació, ponderant els preus que s’indiquen tot seguit
amb el seu pes específic respecte del volum total estimat de despesa del
contracte, per tal d’obtenir el valor de l’oferta ponderada:
valor de l'oferta ponderada =  (preu que ha ofert l’empresa licitadora x factor
de ponderació d’aquest servei)
Atès que hi ha determinat tipus de serveis que històricament tenen un volum
14
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mínim, la qual cosa fa que la ponderació real estaria molt propera a zero, es
decideix que en aquests casos la ponderació sigui “0” i, per tant, aquests preus
unitaris tot i que s’han d’ofertar amb els topalls establerts no seran objecte de
càlcul del valor de l’oferta ponderada. Per a la resta de preus unitaris els factors
de ponderació són els següents:
Carta i targeta postal nacional Local - 20 g
Carta i targeta postal nacional Destí 1 - 20 g
Carta i targeta postal nacional Destí 2 - 20 g
Carta i targeta postal nacional Local - 20 a 50 g
Carta i targeta postal nacional Destí 1 - 20 a 50 g
Carta i targeta postal nacional Destí 2 - 20 a 50 g
Carta certificada nacional
Local - 20 g
Carta certificada nacional
Destí 1 - 20 g
Carta certificada nacional
Destí 2 - 20 g
Carta certificada nacional
Local - 20 a 50 g
Carta certificada nacional
Destí 1 - 20 a 50 g
Carta certificada nacional
Destí 2 - 20 a 50 g
Avís de recepció
nacional
Gestió de lliuraments. Segon intent
Recollida de trameses
Palau de la Diputació
Recollida de trameses
Museu d’Art Modern
Recollida de trameses
Patronat de Turisme
Recollida de trameses
Terres de l’Ebre

3,33
3,89
9,66
3,18
3,71
9,22
2,76
4,48
13,22
2,32
3,77
11,13
10,61
12,57
1,26
2,37
1,26
1,26

Un cop s’ha obtingut l'import total que ofereixen totes les empreses licitadores,
s’ha d'aplicar la fórmula següent per obtenir la puntuació d'aquest criteri:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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puntuació = (49 x oferta més baixa) / oferta que es valora
L’oferta més baixa ha de rebre 49 punts. L’oferta que iguali el resultat de la
suma del preu unitari màxim d’aquests serveis (380,05 €) ha de rebre 0 punts.
La resta d’ofertes s’han de puntuar de forma inversament proporcional.
2. Disponibilitat de vehicles de baixes emissions, fins a 20 punts
Es valora que les empreses licitadores disposin de vehicles híbrids, elèctrics i/o
vehicles bifuel que utilitzin gas com a combustible (GLP o GNL) i estiguin
adscrits a l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Es consideren tant els
vehicles de dos, tres i de quatre rodes: motocicletes de categories L3e, L4e i
L5e, ciclomotors de categories L1e i L2e, turismes (M1) i furgonetes (N1).
Les empreses licitadores han de presentar una relació de tots els vehicles
disponibles per al servei, d’acord amb l’annex E. Adjunt a l'annex les empreses
licitadores han de presentar una declaració responsable sobre la veracitat de les
dades dels vehicles aportades inclosa en l’annex F.
Un cop s’ha obtingut el nombre total de vehicles híbrids, elèctrics i/o de gas que
ofereixen totes les empreses licitadores, s’ha d'aplicar la fórmula següent per
obtenir la puntuació d'aquest criteri:
puntuació = (20 x nombre de vehicles de l’oferta que es valora) / nombre més
15
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gran de vehicles de totes les ofertes presentades
L’oferta més alta ha de rebre 20 punts. La resta d’ofertes s’han de puntuar de
forma inversament proporcional.
3. Inserció sociolaboral, fins a 16 punts
Es valora que les empreses licitadores tinguin relació laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge superior al que estableix l’article 42.1 del Reial
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social.
A aquests efectes l’empresa licitadora ha d’aportar una declaració responsable
en què consti el nombre global de treballadors en plantilla, el nombre de
treballadors amb discapacitat ocupats a l’empresa, la quota de reserva de llocs
de treball per a persones amb discapacitat a què estan obligades (expressat en
tant per cent) i el percentatge que compleixen.
Un cop s’ha obtingut el percentatge per sobre del que estan obligades que
ofereixen totes les empreses licitadores, s’ha d'aplicar la fórmula següent per
obtenir la puntuació d'aquest criteri:
puntuació = (16 x percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat
en plantilla per sobre del que estan obligades de l’oferta que es valora) /
percentatge més elevat de persones treballadores fixes amb discapacitat per
sobre del que estan obligades de totes les ofertes presentades

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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L’oferta més alta ha de rebre 16 punts. La resta d’ofertes s’han de puntuar de
forma inversament proporcional.
4. Xarxa d’oficines, fins a 15 punts
L’objecte de negoci de les oficines ofertades ha d’estar directament relacionat
amb el sector postal o la paqueteria, és a dir, han de ser d’empreses amb
habilitació A o B per operar en serveis postals. Les oficines han de permetre
també el dipòsit de la correspondència de la Diputació de Tarragona.
D’acord amb les xifres oficials de població resultants de la revisió del padró
municipal a 1 de gener de 2018:
a) Per tenir oficines en els 15 municipis de població de més de 10.000
persones empadronades, fins a 11 punts
puntuació = (11 x nombre de municipis amb oficina oberta) / 15
b) Per tenir oficines en els 16 municipis de població entre 5.001 i 10.000
persones empadronades, fins a 2 punts
puntuació = (2 x nombre de municipis amb oficina oberta) / 16
c) Per tenir oficines en els 30 municipis de població entre 2.001 i 5.000
16
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persones empadronades, fins a 2 punts
puntuació = (2 x nombre de municipis amb oficina oberta) / 30

16. Criteris d’adjudicació lot 2
a) Criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor
b) Criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules
1. Millor preu ofert, fins a 49 punts
L’avaluació de les ofertes s'ha de realitzar mitjançant l'aplicació de la fórmula
que s'assenyala a continuació, ponderant els preus que s’indiquen tot seguit
amb el seu pes específic respecte del volum total estimat de despesa del
contracte, per tal d’obtenir el valor de l’oferta ponderada:
valor de l'oferta ponderada =  (preu que ha ofert l’empresa licitadora x factor
de ponderació d’aquest servei)

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Atès que hi ha determinat tipus de serveis que històricament tenen un volum
mínim, la qual cosa fa que la ponderació real estaria molt propera a zero, es
decideix que en aquests casos la ponderació sigui “0” i, per tant, aquests preus
unitaris tot i que s’han d’ofertar amb els topalls establerts no seran objecte de
càlcul del valor de l’oferta ponderada. Per a la resta de preus unitaris els factors
de ponderació són els següents:
Servei de moto
Servei de moto
Furgoneta
Servei pont
Servei pont
Servei pont
Servei pont
Servei pont
Servei pont
Servei pont
Servei pont
Servei pont
Servei pont
Servei pont
Servei
internacional
Servei
internacional
Altres

Per adreça
Per km interurbà
Per hora
Tarragona (província) Abans de les 19 h
Tarragona (província) Abans de les 19 h
Tarragona (província) Abans de les 14 h
Tarragona (província) Abans de les 14 h
Tarragona (província) Abans de les 10 h
Tarragona (província) Abans de les 14 h
Tarragona (província) Abans de les 14 h
Tarragona (província) Abans de les 10 h
Resta de la península Abans de les 19 h
ibèrica de l’Estat
Resta de la península Abans de les 14 h
ibèrica de l’Estat
Resta de la península Abans de les 10 h
ibèrica de l’Estat
Unió Europea

fins a 400 kg
fins a 2 kg
de 2 a 10 kg
fins a 2 kg
de 2 a 10 kg
fins a 2 kg
fins a 2 kg
de 2 a 10 kg
fins a 2 kg
fins a 2 kg

9,61
2,58
21,41
1,19
0,30
43,89
0,87
0,73
5,90
2,20
1,05
0,55

fins a 2 kg
0,97
fins a 2 kg
0,47
per cada 500 g
4,98

Resta del món

per cada 500 g

Retorn de documentació signada o acusament de rebuda

1,15
2,15
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signat, 48 h

Un cop s’ha obtingut l'import total que ofereixen totes les empreses licitadores,
s’ha d'aplicar la fórmula següent per obtenir la puntuació d'aquest criteri:
puntuació = (49 x oferta més baixa) / oferta que es valora
L’oferta més baixa ha de rebre 49 punts. L’oferta que iguali el resultat de la
suma del preu unitari màxim d’aquests serveis (179,66 €) ha de rebre 0 punts.
La resta d’ofertes s’han de puntuar de forma inversament proporcional.
2. Disponibilitat de vehicles de baixes emissions, fins a 31 punts
Es valora que les empreses licitadores disposin de vehicles híbrids, elèctrics i/o
vehicles bifuel que utilitzin gas com a combustible (GLP o GNL) i estiguin
adscrits a l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Es consideren tant els
vehicles de dos, tres i de quatre rodes: motocicletes de categories L3e, L4e i
L5e, ciclomotors de categories L1e i L2e, turismes (M1) i furgonetes (N1).
Les empreses licitadores han de presentar una relació de tots els vehicles
disponibles per al servei, d’acord amb l’annex E. Adjunt a l'annex les empreses
licitadores han de presentar una declaració responsable sobre la veracitat de les
dades dels vehicles aportades inclosa en l’annex F.
Un cop s’ha obtingut el nombre total de vehicles híbrids, elèctrics i/o de gas que
ofereixen totes les empreses licitadores, s’ha d'aplicar la fórmula següent per
obtenir la puntuació d'aquest criteri:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=8de28c07-a2d3-467e-a0a4-17480ec1875a

puntuació = (31 x nombre més gran de vehicles de totes les ofertes
presentades) / nombre de vehicles de l’oferta que es valora
L’oferta més alta ha de rebre 31 punts. La resta d’ofertes s’han de puntuar de
forma inversament proporcional.
3. Inserció sociolaboral, fins a 20 punts
Es valora que les empreses licitadores tinguin relació laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge superior al que estableix l’article 42.1 del Reial
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social.
A aquests efectes l’empresa licitadora ha d’aportar una declaració responsable
en què consti el nombre global de treballadors en plantilla, el nombre de
treballadors amb discapacitat ocupats a l’empresa, la quota de reserva de llocs
de treball per a persones amb discapacitat a què estan obligades (expressat en
tant per cent) i el percentatge que compleixen.
Un cop s’ha obtingut el percentatge per sobre del que estan obligades que
ofereixen totes les empreses licitadores, s’ha d'aplicar la fórmula següent per
obtenir la puntuació d'aquest criteri:
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puntuació = (20 x percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat
en plantilla per sobre del que estan obligades de l’oferta que es valora) /
percentatge més elevat de persones treballadores fixes amb discapacitat per
sobre del que estan obligades de totes les ofertes presentades
L’oferta més alta ha de rebre 20 punts. La resta d’ofertes s’han de puntuar de
forma inversament proporcional.

17. Criteris d’adjudicació lot 3
a) Criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor
b) Criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules
1. Millor preu ofert, fins a 49 punts
L’avaluació de les ofertes s'ha de realitzar mitjançant l'aplicació de la fórmula
que s'assenyala a continuació, ponderant els preus que s’indiquen tot seguit
amb el seu pes específic respecte del volum total estimat de despesa del
contracte, per tal d’obtenir el valor de l’oferta ponderada:
valor de l'oferta ponderada =  (preu que ha ofert l’empresa licitadora x factor
de ponderació d’aquest servei)
Els factors de ponderació són els següents:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=8de28c07-a2d3-467e-a0a4-17480ec1875a

Valisa 5 cops per setmana 39,56
Valisa 2 cops per setmana 60,44

Un cop s’ha obtingut l'import total que ofereixen totes les empreses licitadores,
s’ha d'aplicar la fórmula següent per obtenir la puntuació d'aquest criteri:
puntuació = (49 x oferta més baixa) / oferta que es valora
L’oferta més baixa ha de rebre 49 punts. L’oferta que iguali el resultat de la
suma del preu unitari màxim d’aquests serveis (170,00 €) ha de rebre 0 punts.
La resta d’ofertes s’han de puntuar de forma inversament proporcional.
2. Disponibilitat de vehicles de baixes emissions, fins a 31 punts
Es valora que les empreses licitadores disposin de vehicles híbrids, elèctrics i/o
vehicles bifuel que utilitzin gas com a combustible (GLP o GNL) i estiguin
adscrits a l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Es consideren tant els
vehicles de dos, tres i de quatre rodes: motocicletes de categories L3e, L4e i
L5e, ciclomotors de categories L1e i L2e, turismes (M1) i furgonetes (N1).
Les empreses licitadores han de presentar una relació de tots els vehicles
disponibles per al servei, d’acord amb l’annex E. Adjunt a l'annex les empreses
licitadores han de presentar una declaració responsable sobre la veracitat de les
dades dels vehicles aportades inclosa en l’annex F.
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Un cop s’ha obtingut el nombre total de vehicles híbrids, elèctrics i/o de gas que
ofereixen totes les empreses licitadores, s’ha d'aplicar la fórmula següent per
obtenir la puntuació d'aquest criteri:
puntuació = (31 x nombre més gran de vehicles de totes les ofertes
presentades) / nombre de vehicles de l’oferta que es valora
L’oferta més alta ha de rebre 31 punts. La resta d’ofertes s’han de puntuar de
forma inversament proporcional.
3. Inserció sociolaboral, fins a 20 punts
Es valora que les empreses licitadores tinguin relació laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge superior al que estableix l’article 42.1 del Reial
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social.
A aquests efectes l’empresa licitadora ha d’aportar una declaració responsable
en què consti el nombre global de treballadors en plantilla, el nombre de
treballadors amb discapacitat ocupats a l’empresa, la quota de reserva de llocs
de treball per a persones amb discapacitat a què estan obligades (expressat en
tant per cent) i el percentatge que compleixen.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Un cop s’ha obtingut el percentatge per sobre del que estan obligades que
ofereixen totes les empreses licitadores, s’ha d'aplicar la fórmula següent per
obtenir la puntuació d'aquest criteri:
puntuació = (20 x percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat
en plantilla per sobre del que estan obligades de l’oferta que es valora) /
percentatge més elevat de persones treballadores fixes amb discapacitat per
sobre del que estan obligades de totes les ofertes presentades
L’oferta més alta ha de rebre 20 punts. La resta d’ofertes s’han de puntuar de
forma inversament proporcional.

18. Responsable del contracte
Es designa com a responsable del contracte al cap de Serveis Generals de la
Diputació de Tarragona, senyor Miquel Vendrell Garcia.

mno
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Patronat de Turisme
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Codi de verificació: 8de28c07-a2d3-467e-a0a4-17480ec1875a

Annex A. Codis DIR 3
oficina comptable òrgan gestor unitat tramitadora
L02000043
L02000043
GE0001083
LA0000103
L02000043
GE0001138
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Annex B. Model d’oferta econòmica lot 1
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Annex C. Model d’oferta econòmica lot 2
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Annex D. Model d’oferta econòmica lot 3
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Annex E. Relació de vehicles de baixes emissions adscrits a l’execució del
contracte lots 1, 2 i 3
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Annex F. Declaració responsable sobre l’annex E
......................................................................................, que tinc el DNI núm.
.........................., en nom propi o com a representant de l’empresa
......................................................................................,
amb
el
NIF
núm.
.........................., com a licitadora del lot núm. ...... del contracte de l’expedient
8004330008-2019-0003506,
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que les dades incloses en l’annex E (Relació de vehicles de baixes emissions
adscrits a l’execució del contracte) corresponen exactament a la flota de vehicles de
què disposa la nostra empresa i s’adscriuen a l’execució del servei objecte d’aquest
contracte.
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb la Diputació de Tarragona, signo
aquesta declaració, sota la meva responsabilitat.
....................................., ....... de ............... de 2019
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https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=8de28c07-a2d3-467e-a0a4-17480ec1875a

(signatura i segell de l’empresa)
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Annex G. Relació d’oficines del lot 1
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Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 29 de 29

Codi de verificació: 8de28c07-a2d3-467e-a0a4-17480ec1875a
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=8de28c07-a2d3-467e-a0a4-17480ec1875a
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Signat per: Miguel Vendrell García
Càrrec: CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 08-05-2019 11:40:56
Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

