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Resolució d’adjudicació de l’Acord marc per a la contractació centralitzada del
dels serveis postals per la CAIB i el seu sector públic instrumental (CC 1/2020
AM)

1. En data 8 de juny de 2020, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors va
resoldre l’inici del procediment per a la contractació centralitzada dels serveis
postals de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic
instrumental, a proposta de la secretària de la Central de Contractació de dia 3 de
juny de 2020 amb un valor estimat de 5.356.652,39 €
2. Seguits els tràmits del procediment, inclosa la fiscalització prèvia de conformitat
de la Intervenció General de dia 30 de juny de 2020, l’1 de juliol de 2020, es varen
aprovar l’expedient i els plecs i posteriorment es va licitar l’Acord marc amb
intervenció de la Mesa de contractació per a l’obertura del sobre 1 de
documentació administrativa (13 d’agost de 2020), obertura de l’oferta tècnica i
econòmica de l’única empresa presentada i admesa en la licitació, Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, S.A. SME amb A 83052407 (18 d’agost de 2020) i
avaluació de l’oferta i proposta d’adjudicació del contracte (20 d’agost de 2020).
3. S’ha examinat l’informe de valoració de la secretària de la Central de
Contractació de dia 19 d’agost de 2020, sobre els termes i condicions de l’oferta
presentada per l’empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. SME i s’ha
proposat per la Mesa de contractació en sessió de dia 20 d’agost de 2020 i
posterior proposta de resolució de la seva presidenta de dia 20 d’agost de 2020,
l’adjudicació de l’Acord marc a l’esmentada empresa en els termes de la seva
oferta.
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Antecedents

4. En data 31 d’agost de 2020, es va emetre informe de la secretària de la Central
de Contractació, complementari de l’informe de dia 19 d’agost de 2020 de
valoració de l’oferta tècnica i econòmica de l’empresa Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A, amb rectificació de la valoració, en haver-se detectat que l’oferta
tècnica no incloïa realment la millora a) consistent en l’adscripció a l’execució del
servei, de vehicles elèctrics, entre els 25 vehicles a motor que l’empresa ha
d’adscriure a l’execució del servei. La puntuació total que correspon assignar a
l’oferta d’aquesta empresa és de 94.
5. Una vegada s’ha requerit a l’empresa proposada com a adjudicatària de l’Acord
marc, la presentació de la documentació acreditativa del compliment dels
requisits previs a que fa referència l’art. 150.2 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) i la clàusula 26 del PCAP, s’ha avaluat
de conformitat el compliment dels esmentats requisits una vegada sol·licitats i
complimentats per l’empresa en data 4 de setembre alguns aclariments per part
de l’òrgan de contractació.

1.

Art. 151 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP), sobre la resolució d’adjudicació i notificació a les empreses
licitadores.

2.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors és l’òrgan competent en matèria
de contractació centralitzada d’acord amb l’article 64.3 de la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i els articles 11 i 15 del Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es
crea la Central de Contractació.

3.

Els plecs de clàusules administratives particulars de l’Acord
particularment, la clàusula 27 sobre l’adjudicació de l’Acord marc.

marc,

Resolució
A la vista dels antecedents i fonaments de dret exposats, resolc el següent:
Propòs a la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors que dicti una resolució en els
termes següents:

Carrer del Palau Reial, 17
07001 Palma
Tel. 971 17 71 01

2

https://vd.caib.es/1599473441887-230037287-808728428433607053

Fonaments de dret

1. Adjudicar l’Acord marc exp. CC 1/2020 AM per a la contractació centralitzada
dels serveis postals de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del seu
sector públic instrumental a l’empresa Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A. SME amb NIF A 83052407 pels preus unitaris de cadascun
dels productes o serveis que figuren en la seva oferta econòmica (annex 11
PCAP) amb un valor estimat de 5.356.652,39 €.

3. L’oferta tècnica inclou les millores b) a d) de la clàusula 17.1 del PCAP
consistents en l’oferiment del taller o jornada formativa sobre l’ús i
funcionalitats de la web de l’empresa, als usuaris del servei; l’adaptació de la
web de l’empresa en el sentit d’incloure només els productes i serveis
inclosos en els plecs de l’Acord marc; la prestació dels serveis addicionals
inclosos en la clàusula 6 del PPT, en l’àmbit internacional (tots excepte el
6.10) i finalment l’augment de les dimensions de paqueteria, sense cost
addicional. No s’inclou entre els termes i condicions d’aquesta adjudicació,
la millora a) consistent en l’adscripció a l’execució del servei de 17 vehicles
elèctrics, d’entre els 25 vehicles a motor d’obligada adscripció a què es
refereix la proposta d’adjudicació, una vegada revisada l’oferta tècnica
presentada per l’empresa i comprovada la no inclusió d’aquesta millora.
4. L’Acord marc té una durada inicial de 2 anys amb possibilitat de pròrroga
per 2 anys més.
5. L’empresa adjudicatària haurà d’adscriure a l’execució del contracte els
mitjans humans i materials a què es refereix la clàusula 13.4 del PCAP, en
els termes de la seva proposta presentada en el sobre 1: comptar amb la
persona designada com a responsable de l’Acord marc i amb la persona
designada com a responsable de l’atenció al client; comptar amb les oficines
obertes al públic, designades en núm. mínim establert en la clàusula 13.4;
comptar amb els 25 vehicles a motor i finalment disposar i mantenir
operativa al llarg de la prestació del servei, una web que compti amb una
oficina virtual que permeti als organismes usuaris del servei gestionar les
sol·licituds dels enviaments postals i el seguiment dels enviaments lliurats.
6. Com a condicions especials d’execució del servei, s’han de complir les de
caràcter social i laboral establertes en la clàusula 30 i les relatives a la
protecció de dades personals que figuren en la clàusula 33 del PCAP.

Carrer del Palau Reial, 17
07001 Palma
Tel. 971 17 71 01

3

https://vd.caib.es/1599473441887-230037287-808728428433607053

2. El pressupost que s’estima executar a través dels contractes basats en
l’Acord marc és de 1.968.930,26 € sense IVA i de 2.210.001,74 €, IVA inclòs,
vista l’oferta de preus unitaris de l’empresa contractista i el volum estimat
de consum per als propers dos anys de durada de l’Acord marc.

7. Notificar la resolució d’adjudicació a Correos y Telégrafos, S.A. SME i
publicar-la en el perfil del contractant de la Central de Contractació.

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar el
recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l'article 44 i següents
de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), davant el
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze
dies hàbils comptadors a partir de l'endemà del dia que s’hagi tramès la notificació
d’aquesta Resolució.
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En cas que no s'opti per aquesta via, cal interposar directament un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des
de l'endemà d’haver rebut la notificació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Palma, 7 de setembre de 2020

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez Grau
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