Diputació de Tarragona
Àrea de Serveis Interns
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

ANUNCI de la Diputació de Tarragona per la qual es fa pública la licitació d'un contracte
de servei
Exp. 8004330008-2019-0003506
Per decret de presidència, número 2019-0003002, de data 30 de juliol de 2019, s’ha
aprovat l'expedient de contractació, per procediment obert, del serveis postals, de
missatgeria i de valises de la Diputació de Tarragona. Per mitjà del present s'anuncia
l’inici dels tràmits de licitació, que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al plec de
clàusules administratives aprovat, d'acord amb el detall següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Diputació de Tarragona
b) Dependència que tramita
Expropiacions

l’expedient:

Contractació,

Aprovisionaments

i

1. Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a planta
2. Localitat i codi postal: Tarragona, 43003
3. Codi NUTS: ES514
4. Telèfons: 977296640 – 977296645 – 977296624
5. Fax: 977296668
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
e) Central de compres / contractació conjunta: No
f) Número d'expedient: 8004330008-2019-0003506
g) Obtenció de documentació:
1. Adreça del perfil de contractant:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones
2. Adreça de la Plataforma de contractació electrònica:
https://pdc.diputaciodetarragona.cat
3. Adreça electrònica: contractacio@dipta.cat
4. Data límit d’obtenció de documentació i informació: dia 30 d’agost de 2019
2. Objecte del contracte
a)

Descripció de l’objecte: serveis postals, de missatgeria i de valises de la Diputació
de Tarragona.

b)

Divisió per lots i núm.: Si, tres (3) lots.
•

Lot 1 Serveis postals.

•

Lot 2 missatgeria

•

Lot 3 valises.

c)

Lloc d’execució: Diferents centres de la Diputació de Tarragona.

d)

Termini d’execució: El termini d’execució de cadascun dels lots del contracte és de
dos (2) anys a partir del dia 1 de gener de 2020.

e)

Admissió de pròrroga: Sí, durada de la pròrroga: 1 any més,

f)

CPV :
•
•
•

per al LOT 1 64110000
per al LOT 2: 64113000
per al LOT 3: 64122000-7

g)

Codi NUTS: ES514l

h)

En cas de contractes periòdics, calendari estimat: No

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tipus: Servei
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert

-S’aplica un acord marc: No
-S’aplica una subhasta electrònica: No
-S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
d) Criteris d’adjudicació: Pluralitat de criteris.
LOT 1
•
1.- Millor preu ofert, fins a 49 punts
•
2.- Disponibilitat de vehicles de baixes emissions, fins a 20 punts
•
3. Inserció sociolaboral, fins a 16 punts
•
4.- Xarxa d’oficines, fins a 15 punts
LOT 2
•
1.- Millor preu ofert, fins a 49 punts
•
2.- Disponibilitat de vehicles de baixes emissions, fins a 31 punts
•
3. Inserció sociolaboral, fins a 20 punts
LOT 3
•
1.- Millor preu ofert, fins a 49 punts
•
2.- Disponibilitat de vehicles de baixes emissions, fins a 31 punts
• 3. Inserció sociolaboral, fins a 20 punts

4. Valor estimat del contracte
Valor estimat del contracte: 284.565,40VA exclòs)
5. Pressupost màxim de despesa: pressupost màxim de despesa 191.291,19€ (IVA
inclòs) amb el següent desglòs:
Lot 1
Pressupost màxim de despesa 167.602,67€ (IVA inclòs)

Lot 2
Pressupost màxim de despesa 14.879,72€ (IVA inclòs)
Lot 3
Pressupost màxim de despesa 8.808,80€ (IVA inclòs)
6. Admissió de variants: No
7. Garanties exigides
a) Provisional: No es preveu per aquest contracte
b) Definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs
c) Termini de garantia: un (1) any des de la finalització del contracte

8. Requisits específics del licitador.
1. CAPACITAT I HABILITACIÓ PROFESSIONAL:
Unicament pel 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.
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).

2. LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL, s'acreditarà mitjançant
l'aportació dels documents a què es refereixen els criteris de selecció marcats:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (article 87 LCSP)

( X ) a)

Volum anual de negoci, o bé volum anual de negoci a l’àmbit a què es refereixi el contracte, referit al
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats
de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Declaració feta pel representant de l’empresa o apoderat, en el seu cas, sobre la xifra global de
negocis, referit a l'any de major volum de negoci dels darrers tres anys (2016-2018), que en tot cas ha
de ser igual o superior als:
Lot 1: 208.000,00 euros anuals
Lot 2: 19.000,00 euros anuals
Lot 3: 11.000,00 euros anuals

( X ) b)

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals.

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
SOLVÈNCIA TÈCNICA (article 90 LCSP)
* En els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, les empreses de nova creació acreditaran la
seva solvència tècnica amb altres mitjans previstos diferents del establerts a la lletra a)

( X ) a)

Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys del mateix tipus o naturalesa a
què correspon l'objecte del contracte, avalats per certificats de bona execució.
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. Amb el requisit mínim de l’import anual
acumulat en l'any de major execució sigui :
Lot 1: 69.500,00 euros
Lot 2: 6.500,00 euros
Lot 3: 3.750,00 euros

L'empresari també podrà acreditar la seva solvència aportant el certificat que l'acrediti la següent
classificació (article 77.1 a) LCSP):
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

9. Condicions particulars per l’execució del contracte: les que s’indiquen a l’ annex
XIII del plec de clàusules administratives.
10. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix
11. ACP aplicable al contracte? NO
12. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data i hora límit presentació: dia 30 d’agost de 2019, a les 12:00 hores.
b) Documentació: s’indica a la clàusula 2.2.5 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
c) Presentació electrònica: Les proposicions s'hauran de presentar electrònicament
mitjançant el sobre electrònic publicat en la Plataforma de contractació
electrònica
de
la
Diputació
de
Tarragona
a
l'adreça
www.pdc.diputaciodetarragona.cat. Les proposicions que no es presentin per
mitjans electrònics en la forma prevista en aquest plec seran excloses de la
licitació.
d) Adreça electrònica per a la recepció d’ofertes: www.pdc.diputaciodetarragona.cat
e) S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix
f)

S’accepta la facturació electrònica: SI

g) S’utilitza el pagament electrònic: SI

13.Obertura de les ofertes
a)
b)

Entitat: Diputació de Tarragona.
Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100

c)

Localitat: 43003 Tarragona

d)

Data i hora: 3 de setembre de 2019 a les 9:30 hores

e)

Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Aquesta sessió serà oberta al
públic

f)

Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: d’acord amb
el previst a l’art. 158 de la LCSP

14.Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
15.Recursos
Recurs contenciós administratiu
- Òrgan competent: Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona
- Domicili: Av. Roma, 23, 43005 Tarragona
- Termini per presentar el recurs: dos mesos a comptar des de l’endemà de la
publicació en el Perfil de contractant.
Recurs especial
Òrgan competent: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Domicili:
Via Laietana, 14, 08003 Barcelona.
Termini per presentar el recurs: 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al
de la publicació en el Perfil de contractant.
16. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: NO

