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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE MISSATGERIA I CORRESPONDÈNCIA DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA
CON.LIA2020000041
En data 28 de gener de 2021, a les 13:00 hores, es reuneixen els membres de
la
Mesa
de
contractació
del
SERVEI
DE
MISSATGERIA
I
CORRESPONDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.
Per raons de prevenció davant de la pandèmia sanitària provocada pel covid19
la mesa es porta a terme mitjançant l’eina Google Meet. L’enllaç de la reunió
s’ha publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament.
La sessió constitueix la continuació de la mesa que va tenir lloc el dia 21 de
gener de 2021, en la qual no va ser possible l’obertura dels sobres número 3
mitjançant la plataforma Vortal per raons tècniques.
Integren la Mesa:
. President: Valentí Junyent Torras, regidor delegat d’Hisenda
. Vocals:

José Luis González Leal, secretari general
Mariona Ribera Esparbé, interventora general
Mercè Auguets Marmí, cap d’Unitat de Secretaria
Esteve Albàs Caminal, cap de Servei de Contractació,
Patrimoni i Inversions

. Secretari:

Josep Pujol Sancho, TAG del Servei de Contractació,
Patrimoni i Inversions

D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Obertura del sobre número 3 de les proposicions presentades
mitjançant la plataforma Vortal. A continuació, mitjançant la plataforma
Vortal, es porta a terme l’obertura del sobre número 3 de les proposicions
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rebudes. A continuació es deixa constància de la documentació inclosa a les
proposicions:
a) Proposició número 1, presentada per l’entitat mercantil Via Manresa,
SL (B65350043).

b) Proposició número 2, presentada per les entitats mercantils Recerca i
Desenvolupament Empresarial, SL (B60261815) i PM Postal, SCCL
(F67455469), que han concorregut en unió temporal d’empresaris.

El contingut de les proposicions econòmiques i tècniques formulades així com
la puntuació que li correspon es detallen en el quadre següent:

VIA MANRESA, SL

UTE RECERCA I
DESENVOLUPAMENT
EMPRESARIAL, SL i PM
POSTAL, SCCL
43,50

28,75

PUNTUACIÓ SOBRE 2

VIA MANRESA, SL

UTE RECERCA I
DESENVOLUPAMENT
EMPRESARIAL, SL i PM
POSTAL, SCCL

Concepte

Oferta

Punts

Oferta

Punts

Correu ordinari local 0 a 20 gr.

0,49 €

13,43

0,47 €

14

Notificacions administratives fins a 20 gr.

3,95 €

18,58

3,67 €

20

Descompte aplicable a la resta de preus unitaris

13 %

8,67

15%

10

Salari mínim de ciutat

SI

3

SI

3

Entrega de la notificació administrativa urgent
(àmbit local)

SI

8

SI

8

PUNTUACIÓ SOBRE 3

51,68

55
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PUNTUACIÓ TOTAL

80,43

98,50

2. Aprovació, si escau, de la valoració de l’oferta en relació amb el sobre
núm. 3, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del contracte,
condicionada a la inexistència de possibles valors anormals o
desproporcionats o altres elements que requereixin d’un estudi del
contingut o d’aclariments de les empreses licitadores.
Acte seguit, un com comprovat que les ofertes no incorporen valors anormals o
desproporcionats segons els criteris previstos en el plec de clàusules
administratives, la mesa aprova la puntuació de cadascun dels criteris de
valoració, de caràcter automàtic, en els termes que es transcriuen en el quadre
de puntuació anterior.
Un cop aprovada la puntuació final obtinguda, la Mesa proposa a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del servei de missatgeria i correspondència de
l’Ajuntament de Manresa, a favor de la proposició presentada per les entitats
mercantils RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL (B60.261.815) i PM POSTAL, SCCL (F-67.455.469) que concorren en UTE, pels
imports i valors que s’han indicat anteriorment.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 13 hores i 10 minuts de la data
indicada a l’encapçalament, i perquè consti s’estén aquesta acta, el contingut de
la qual, com a secretari, certifico.
El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Signat electrònicament
per: JOSEP PUJOL
SANCHO
Data: 29/01/2021
9:07:37
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Vist i plau
El president de la Mesa
Valentí Junyent Torras

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 29/01/2021
9:13:36
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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