
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE
DEL SERVEI  POSTAL,  TELEGRÀFIC  I  BUROFAX  DEL INSTITUT  MALLORQUÍ
D’AFERS SOCIALS (EXP. SER 07/17)

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és la prestació dels servei postal, telegràfic i burofax
del Institut Mallorquí d’Afers Socials, en el qual es consideren inclosos els següents
serveis:

- Cartes i targetes postals ordinàries (servei nacional i internacional).

- Cartes certificades (servei nacional i internacional).

- Cartes urgents ordinàries (servei nacional i internacional).

- Cartes urgents certificades (servei nacional i internacional).

- Altres serveis «cartes certificades»:

o Avís de rebut (servei nacional i internacional).

o Gestió lliuraments notificacions segons la Llei 39/2015 (servei nacional).

- Altres serveis:

o Burofax (servei nacional i internacional).

o Burofax «on line» (servei nacional).

o Telegrama (servei nacional).

o Avís de rebut (servei nacional) burofax, burofax «on line» i telegrama.

o Recollida d'enviaments a domicili.

- Servei de paqueteria (servei nacional).

Aquest contracte s'efectuarà tenint present la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del
Servei Postal Universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal i les disposicions
que la desenvolupen o modifiquen. Les notificacions estan supeditades al determinat a
la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i
a la normativa vigent aplicable.

S'adjunten els annexos 1A – 1B – 1C corresponents al  model obligatori  d'oferta (3
documents).  En  els  documents  esmentats  se  detallen  els  serveis  inclosos  en  el
contracte, i la previsió d'enviaments i serveis complementaris. Aquests annexos també
indiquen els preus màxims de licitació de cada un dels serveis inclosos en el contracte.
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Xarxa d’oficines obertes al públic

Les  empreses  licitadores  disposaran  de  un  mínim  d'oficines  obertes  al  públic,  i
gestionades per personal de la pròpia empresa:

-  Mínim  de  20  oficines  obertes  a  l'illa  de  Mallorca.  Mínim  4  oficines  en  el  terme
municipal de Palma de Mallorca, i mínim 1 oficina en el municipi d'Inca i 1 oficina en el
municipi de Manacor.

-  Mínim  de  150  oficines  obertes  en  el  territori  nacional  (exceptuant  les  oficines
ubicades a Mallorca).

Les empreses licitadores presentaran una relació de totes les oficines ubicades
a Mallorca i en la resta del territori nacional, indicant la seva ubicació (província,
direcció postal,....).  L’aportació d’aquesta informació és requisit  indispensable
per poder licitar al present contracte. En cas de no presentar la relació d’oficines
o no complir amb el mínim d’oficines requerides, l’empresa quedarà exclosa de
la licitació del present contracte.

2.- DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS

El  servei  postal  i  de  paqueteria  consistiran  en  la  recollida,  admissió,  classificació,
transport  i  entrega  a  domicili,  dels  enviaments  generats  per  l’IMAS,  així  com  els
serveis complementaris inclosos en el present plec.

Aquest servei es desenvoluparà principalment en el territori nacional (inclou el servei
municipal i provincial). Els serveis se desenvoluparan tenint present la normativa que
regula el sector.

2.1.- Cartes i targetes postals ordinàries (servei nacional i internacional).

Seran objecte d'aquest servei la distribució de tot tipus de cartes i targetes postals,
qualsevol  que sigui  la seva destinació,  amb lliurament  en l'adreça dels destinataris
que, a efectes postals, figurin en els enviaments. 

Carta:  Qualsevol  enviament  tancat  el  contingut  del  qual  no  s'indiqui  ni  es  pugui
conèixer, així com qualsevol comunicació materialitzada per escrit sobre suport físic de
qualsevol naturalesa, que tingui caràcter personal.

Targeta postal és qualsevol peça rectangular de cartolina consistent o material similar,
tant si porta el títol de targeta postal com si no, que circuli al descobert i que contingui
un missatge de caràcter personal.
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Servei nacional: Lliurament aproximat entre 2 i 4 dies hàbils (no inclosos festius i caps
de setmana), i sempre que les cartes o documents estiguin en possessió del personal
del servei postal abans de les 14.00 hores. El lliurament depèn del destí de l'enviament
(local, provincial, peninsular,...).

2.2.- Cartes certificades (servei nacional i internacional).

Seran objecte d'aquest servei la distribució de tot tipus de cartes, qualsevol que sigui
la seva destinació, amb lliurament en l'adreça dels destinataris que, a efectes postals,
figurin en els enviaments. 

Carta, amb lliurament a domicili, i un sol intent de lliurament, amb garantia de recepció
mitjançant firma del destinatari o persona autoritzada. En cas de no torbar-se en el
domicili l’interessat, es podrà fer càrrec qualsevol persona que es trobi en el domicili i
faci constar la seva identitat. 

S'efectuarà 1 intent d'entrega domiciliària i, en cas de no troba a ningú, se deixarà un
comunicat  en el  que especificarà que tenen 14 dies naturals (mínim) per a recollir
l'enviament  en  una  oficina  determinada  en  el  document  (indicant  direcció  i  horari
d'atenció al públic).

Servei nacional: Lliurament aproximat entre 1 i 4 dies hàbils (no inclosos festius i caps
de setmana), i sempre que les cartes o documents estiguin en possessió del personal
del servei postal abans de les 14.00 hores. El lliurament depèn del destí de l'enviament
(local, provincial, peninsular,...).

La carta certificada pot disposar dels serveis addicionals següents: avís de rebut (punt
2.5.1) i gestió lliuraments notificacions segons la Llei 39/2015 (punt 2.5.2)

2.3.- Cartes urgents ordinàries (servei nacional i internacional).

Seran objecte d'aquest servei la distribució de tot tipus de cartes i targetes postals,
qualsevol  que sigui  la seva destinació,  amb lliurament  en l'adreça dels destinataris
que, a efectes postals, figurin en els enviaments. 

Qualsevol enviament tancat el contingut del qual no s'indiqui ni es pugui conèixer, així
com qualsevol comunicació materialitzada per escrit  sobre suport físic de qualsevol
naturalesa, que tingui caràcter personal. Servei postal amb caràcter urgent. 

Servei nacional: Lliurament aproximat entre 1 i 2 dies hàbils (no inclosos festius i caps
de setmana), i sempre que les cartes o documents estiguin en possessió del personal
del servei postal abans de les 14.00 hores. El lliurament depèn del destí de l'enviament
(local, provincial, peninsular,...).
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2.4.- Cartes urgents certificades (servei nacional i internacional).

Seran objecte d'aquest servei la distribució de tot tipus de cartes, qualsevol que sigui
la seva destinació, amb lliurament en l'adreça dels destinataris que, a efectes postals,
figurin en els enviaments. 

Carta, amb lliurament a domicili, i un sol intent de lliurament, amb garantia de recepció
mitjançant firma del destinatari o persona autoritzada. En cas de no torbar-se en el
domicili l’interessat, es podrà fer càrrec qualsevol persona que es trobi en el domicili i
faci constar la seva identitat. 

S'efectuarà 1 intent d'entrega domiciliària i, en cas de no troba a ningú, se deixarà un
comunicat  en el  que especificarà que tenen 14 dies naturals (mínim) per a recollir
l'enviament  en una oficina  determinada en el  document  (indicant  telèfon,  direcció  i
horari d'atenció al públic).

Servei nacional: Lliurament aproximat entre 1 i 2 dies hàbils (no inclosos festius i caps
de setmana), i sempre que les cartes o documents estiguin en possessió del personal
del servei postal abans de les 14.00 hores. El lliurament depèn del destí de l'enviament
(local, provincial, peninsular,...).

La carta certificada pot  disposar  dels  serveis addicionals  següents:  avís de rebut  i
gestió lliuraments notificacions segons la Llei 39/2015.

2.5.- Altres serveis «cartes certificades»:

2.5.1.- Avís de rebut (servei nacional i internacional).

Aquest és un servei addicional a les cartes certificades (servei nacional), ordinàries o
urgents.

Prova de lliurament firmada per el destinatari  o persona que acceptí la recepció de la
carta certificada. Document que indica que el destinatari ha rebut l'enviament o carta
certificada.

El servei consisteix en què l'empresa adjudicatària farà constar en un document lliurat
per la mateixa  la data de lliurament,  la identitat,  el  número del  document nacional
d'identitat o del document que el substitueixi i la firma de l'interessat o la persona que
es pugui fer càrrec del enviament així com les dades de l'empleat de l'operador postal
(firma i el seu número d'identificació). En cas que no es pugui lliurar o es rebuitgi farà
constar en concret la situació i motiu. 

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761952    



2.5.2.- Gestió lliuraments notificacions segons la Llei 39/2015 (servei nacional).

Aquest és un servei addicional a les cartes certificades (servei nacional), ordinàries o
urgents.

Carta, amb lliurament a domicili, i dos intents de lliurament, amb garantia de recepció
mitjançant firma del destinatari o persona autoritzada. En cas de no torbar-se en el
domicili l’interessat, es podrà fer càrrec qualsevol persona que es trobi en el domicili i
faci constar la seva identitat.

En aquest servei s'establiran dos intents en dies i horari diferents per a lliurar la carta
certificada al destinatari i, en cas de no troba a ningú, se deixarà un comunicat en el
que especificaran que tenen, com a mínim, 7 dies naturals per a recollir l'enviament en
una oficina determinada en el document (indicant telèfon, direcció i horari d'atenció al
públic).

Les notificacions estan supeditades al determinat a la Llei 39/2015 del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'estipulat a la Llei 42/2010 del
servei postal universal i a la normativa vigent aplicable. 

2.6.- Altres serveis:

2.6.1.- Burofax (servei nacional i internacional).

Entre oficines de l'empresa adjudicatària, amb lliurament en el domicili del destinatari.

Aquest  servei  s'utilitza  per  enviar  de  manera  urgent  i  segura  documents  que
requereixin d'un lliurament fefaent, servint de prova enfront de tercers, per la qual cosa
sempre es lliura sota signatura del destinatari. El contingut del text queda acreditat,
així com l'emissor, el destinatari i la data d'enviament.

Servei nacional: Lliurament aproximat entre 1 i 2 dies hàbils (no inclosos festius i caps
de setmana), i sempre que l'enviament estigui en possessió del personal del servei
postal abans de les 14.00 hores. El lliurament depèn del destí de l'enviament (local,
provincial, peninsular,...).

2.6.2.- Burofax «on line» (servei nacional).

Servei de burofax via «on line», amb lliurament en el domicili dels destinatari.

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761952    



Aquest  servei  s'utilitza  per  enviar  de  manera  urgent  i  segura  documents  que
requereixin d'un lliurament fefaent, servint de prova enfront de tercers, per la qual cosa
sempre es lliura sota signatura del destinatari. El contingut del text queda acreditat,
així com l'emissor, el destinatari i la data d'enviament.

Servei nacional: Lliurament aproximat entre 1 i 2 dies hàbils (no inclosos festius i caps
de setmana), i sempre que l'enviament estigui en possessió del personal del servei
postal abans de les 14.00 hores. El lliurament depèn del destí de l'enviament (local,
provincial, peninsular,...).

2.6.3- Telegrama (servei nacional).

Enviament per telèfon o via «online» de missatges urgents amb lliurament a domicili i
sota signatura del destinatari 

Servei nacional: Lliurament aproximat entre 1 i 2 dies hàbils (no inclosos festius i caps
de setmana), i sempre que l'enviament estigui en possessió del personal del servei
postal abans de les 14.00 hores. El lliurament depèn del destí de l'enviament (local,
provincial, peninsular,...).

2.6.4.- Avís de rebut (servei nacional) burofax, burofax «on line» i telegrama.

Prova de lliurament firmada per el destinatari  o persona que acceptí la recepció del
burofax o telegrama. Document que indica que el destinatari ha rebut l'enviament o
carta certificada.

El servei consisteix en què l'empresa adjudicatària farà constar en un document lliurat
per la mateixa la data, la identitat, el número del document nacional d'identitat o del
document que el substitueixi i la firma de l'interessat o la persona que es pugui fer
càrrec del enviament així com les dades de l'empleat de l'operador postal (firma i el
seu número d'identificació). En cas que no es pugui lliurar o es rebutgi farà constar en
concret la situació i motiu. 

2.6.5.- Recollida d'enviaments a domicili.

S’efectuarà la recollida diària, de dilluns a divendres (excepte festius), dels enviaments
(cartes, targetes postals, paqueteria,....) a la seu de l’IMAS (C/. General Riera nº 67 de
Palma  CP  07010).  L’operativitat  d’aquest  servei  se  concretarà  una  vegada
determinada l’empresa adjudicatària.

També se podran dipositar, per part de personal de l’IMAS, enviaments a les oficines o
instal·lacions de l’empresa adjudicatària (cartes, targetes, paquets, burofax,......).
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2.7.- Servei de paqueteria (servei nacional).

Seran objecte d'aquest servei la distribució de tot tipus de paquets, qualsevol que sigui
la seva destinació (servei nacional), amb lliurament en l'adreça dels destinataris que, a
efectes postals, figurin en els enviaments. 

El  lliurament  es  realitzarà  sota  signatura  del  destinatari.  En  el  cas  d'absència  del
mateix, l'empresa adjudicatària deixarà al domicili, un avís d'arribada, en el qual farà
constar el nombre d'enviament i dades de contacte, així com la possibilitat de que, en
el termini de 14 dies naturals (mínim), pugui recollir aquest enviament en les oficines
de l'adjudicatari.

Servei nacional: Lliurament aproximat entre 2 i 3 dies hàbils (no inclosos festius i caps
de setmana), i sempre que les cartes o documents estiguin en possessió del personal
del servei postal abans de les 14.00 hores. El lliurament depèn del destí de l'enviament
(local, provincial, peninsular,...).

3.- CONDICIONS GENERALS

L’empresa adjudicatària haurà de nomenar una persona responsable per les relacions i
solucions d’incidències derivades del present contracte.

L'empresa  adjudicatària  aportarà  software  informàtic  per  a  la  gestió  dels  serveis
postals, telegràfic i burofax per a múltiples usuaris.

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’una xarxa mínima d’oficines obertes al
públic (punt 1 del present plec – Xarxa d’oficines obertes al públic). A les oficines se
facilitarà la recollida de cartes certificades i paqueteria que no s'han pogut lliurar en els
domicilis dels destinataris. 

La  facturació  s’efectuarà  de  forma  mensual  (mínim  2  factures  mensuals:  Serveis
Generals i Menors), indicant els serveis prestats i els preus unitaris i se detallaren els
enviaments (tipus de servei, trams de pes, destinacions,....) i/o serveis prestats. 

L'empresa adjudicatària emetrà un informes anual indicant els serveis efectuats a  S.
Generals i Menors (tipus de serveis, quantitat de serveis, destinacions,...).

L'empresa  adjudicatària  tindrà  capacitat  per  adaptar-se  a  les  notificacions
telemàtiques,  a  les  necessitats  que  determini  l'IMAS  en  relació  al  seu  ús  i  a  la
normativa que reguli aquest servei.
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L’empresa  adjudicatària  i  el  seu  personal  tenen  l’obligació  de  guardar  secret
professional  respecte a les dades de caràcter  personal  dels  que hagin  pogut  tenir
coneixement  per  raó de la  prestació  del  present  contracte.  L’adjudicatari  haurà  de
formar i informar al seu personal de les obligacions que en matèria de protecció de
dades estan obligats a complir en el desenvolupament de les seves tasques per a la
prestació del contracte.

Qualsevol  despesa derivada de l’execució  del  present  contracte  anirà  a  càrrec  de
l’empresa adjudicatària.

L’empresa  adjudicatària  aportarà  i  assumirà  el  cost   del  personal  necessari  per  a
desenvolupar correctament el servei objecte d’aquest contracte. Serà responsabilitat
de  l’adjudicatari  el  compliment  de  les  disposicions  vigents  en  matèria  laboral,
Seguretat Social i Seguretat i Higiene en el Treball.

En cap cas, el personal de l’empresa adjudicatària que es destini a la realització del
servei objecte d’aquest plec podrà al·legar cap dret davant l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials,  ni per la finalització o per la resolució del contracte o per qualsevol de les
causes previstes en el Plec de prescripcions administratives.

4.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS DURANT LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE

Se podrà procedir a la modificació del presente contracte per els següents motius:

a)  Per  motius  operatius  de  l'IMAS o  normatius  (Llei  43/2010  Servei  Postal  –  Llei
39/2015 Procediment Administratiu, qualsevol llei  o normativa que afectí als serveis
d’aquest contracte). 

b)  Per incorporació  de nous serveis  i/o canvis  en els  serveis  actuals,  sempre que
aquestes  incorporacions  o  canvis  produeixin  un  benefici  evident  per  al  IMAS
(simplificació de procediments per al personal del IMAS, nous serveis que millorin les
comunicacions, estalvi en els costos). 

El import del contracte se podrà modificar com a màxim en un 20%, independentment
de si hi ha una reducció o un increment dels serveis.

El contractista està obligat a assumir totes les modificacions que se produeixin durant
l’execució  del  present  contracte  (pròrrogues  incloses).  Les  modificacions  estan
sotmeses al  que determini  el  present plec, el  plec de clàusules administratives i la
legislació vigent.
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5.- PRESSUPOST

El  pressupost  màxim  total  (36  mesos)  és  de  cent  setanta-sis  mil  set-cents
vuitanta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims (  176.784,24 €),  sense IVA.  El
pressupost  inclòs  el  21%  de  IVA és  de  213.908,94  euros.  Amb  el  següent
desglossament:

Contracte inicial (01/07/2017 a 30/06/2019 --- 2 anys): 117.856,16 euros, sense IVA
(142.605,96 euros, IVA inclòs)

2017 2017 2018 2018 2019 2019
sense IVA IVA inclòs sense IVA IVA inclòs sense IVA IVA inclòs

01/07/17 01/07/17 01/01/18 01/01/18 01/01/19 01/01/19
31/12/17 31/12/17 31/12/18 31/12/18 30/06/19 30/06/19

S. Generals 18.398,52 € 22.262,21 € 36.797,04 € 44.524,42 € 18.398,52 € 22.262,21 €
Menors 11.065,52 € 13.389,28 € 22.131,04 € 26.778,56 € 11.065,52 € 13.389,28 €

29.464,04 € 35.651,49 € 58.928,08 € 71.302,98 € 29.464,04 € 35.651,49 €

Total s/IVA 117.856,16 €
Total IVA inclòs 142.605,96 €

Pròrroga  (01/07/2019  –  30/06/2020  ---  1  any  ):  58.928,08  euros,  sense  IVA
(71.302,98 euros, IVA inclòs)

2019 2019 2018 2018
sense IVA IVA inclòs sense IVA IVA inclòs

01/07/19 01/07/19 01/01/20 01/01/20
31/12/19 31/12/19 30/06/20 30/06/20

S. Generals 18.398,52 € 22.262,21 € 18.398,52 € 22.262,21 €
Menors 11.065,52 € 13.389,28 € 11.065,52 € 13.389,28 €

29.464,04 € 35.651,49 € 29.464,04 € 35.651,49 €

Total s/IVA 58.928,08 €
Total IVA inclòs 71.302,98 €

Total pressupost (contracte inicial + pròrroga --- total 3 anys)
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El total de serveis a efectuar es troba condicionat per les necessitats  concretes dels
diferents serveis de l'IMAS durant tot el període d’execució del contracte. Per això les
quantitats s’han calculat de forma estimativa, en funció de les necessitats dels anys
anteriors i les previsions dels serveis. 

La quantia definitiva dels serveis a efectuar vindrà determinada per les necessitats
reals,  i  podrà  ser  superior  o inferior  a les  quanties  que de forma estimativa  s’han
especificat, sempre i quan l’import total dels serveis no superi el de l'import adjudicat
per a cada programa ( Serveis Generals – Menors ) de la present contractació.

En  cap  cas  l’Administració  quedarà  obligada  a  exhaurir  el  pressupost  màxim
d’adjudicació,  atès  que  les  quanties  estimatives  especificades  en  aquest  plec
únicament tenen caràcter orientatiu.

6.- PROPOSTA ECONÒMICA

Els  licitadors  presentaran  la  seva  oferta  econòmica  utilitzant  el  «model  obligatori
d'oferta» proporcionat  per l'IMAS,  on se determinarà la  proposta econòmica (preus
unitaris de cada un dels serveis i el import total de l'oferta). La proposta presentada no
superarà el pressupost màxim ni els preus unitaris màxims determinats en el present
plec.

La facturació mensual se emetrà en funció dels serveis prestats i els preus unitaris
estipulats en l'oferta econòmica proposada per l'adjudicatari.

7.- DURACIÓ DEL CONTRACTE, PRÒRROGA I SENSE REVISIÓ DE PREUS.

El contracte tindrà una duració inicial de 24 mesos i, amb caràcter general, s’iniciarà l'1
de juliol de 2017 (o des de la data que s'especifiqui en el contracte) fins el 30 de juny
de 2019 (o posterior si així s'especifica en el contracte). Transcorregut aquest període,
el  contracte es pot  prorrogar amb manifestació expressa i  per escrit  de l’IMAS.  El
termini de la pròrroga serà de 12 mesos.

Aquest contracte no tindrà cap tipus de revisió de preus.
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8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

El procediment d'adjudicació d'aquest contracte és l'obert i la forma d'adjudicació és
per subhasta.

En l’oferta econòmica presentada pels licitadors s’indicaran els preus unitaris de cada
un dels serveis i el import total (preus i import sense IVA), sempre tenint present els
preus unitaris màxims de licitació i la previsió efectuada per al present contracte.

Palma, 25 de febrer de 2017

Jaume Català Sansó Guiem Ripoll Buades

Director Gerent Cap del Negociat de S. Generals
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