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Número d'expedient 

E00098 

Tipus 

Serveis postals i telegràfics. 

Procediment 

Restringit. 

Descripció de l'objecte 

TMB precisa contractar serveis postals per a un període de 4 anys. 

S’estableixen 4 lots amb el següent detall: 

LOT 1 

Correspondència generada per TMB emmarcada en el servei Postal Universal per llei 

43/2010, de 30 de desembre. Inclou aquest camp: 

a) Cartes i targetes postals que contenen les comunicacions escrites en qualsevol 

mitjà de fins a dos quilograms de pes. 

b) Paquets postals, amb o sense valor comercial, de fins a 20 kg de pes. 

El servei postal universal inclourà la prestació de certificat i de valor declarat, accessoris de 

les expedicions a que es refereix aquest paràgraf. 

Els enviaments nacionals i transfronterers de correu directe, llibres, catàlegs, periòdics i 

restants dels quals no es prohibeix la circulació, es trobaran també dins aquest apartat  

sempre que es realitzi d'acord amb el procediment establert en els paràgrafs a) i b). 

LOT 2 

Enviaments postals i telegràfics generats per TMB emmarcats com a correu universal no 

reservat. S’inclou en aquest àmbit el no contemplat en el lot 1. 

LOT 3 

Serveis d'impressió, ensobrat i manipulació de cartes, gestió de comunicacions i 

notificacions i custòdia d’acusaments de rebuts.  
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LOT 4 

Serveis de suport a les notificacions administratives amb seguiment informatitzat (SICER o 

similar) i serveis addicionals. 

Les empreses poden demanar participar per 1, diversos o tots els lots. 

 

Condicions de participació 

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta, expressant la voluntat de 

participar, signat per la persona representant, que detalla la persona de contacte, telèfon, 

fax, adreça postal i adreça de correu electrònic. 

Indicar a quina unitat de contractació es presenta sol·licitud de participació. A més, 

s’adjuntarà a la sol·licitud de participació, la documentació següent: 

a) Segons el lot o lots als que concorrin, els licitadors ha de tenir i acreditar: 

 Autorització administrativa per a la prestació dels serveis 

postals no inclosos en l'àmbit del servei Postal Universal. 

 Autorització administrativa per a la prestació dels serveis 

postals en l'àmbit del servei Postal Universal. 

b) La informació sobre la companyia: estructura, organització de l'empresa, plantilla. 

c) L'acreditació d'haver realitzat treballs similars en els últims 5 anys en serveis 

públics i/o empreses de gran consum. 

d) Acreditació de la satisfacció dels clients (a través de certificats dels mateixos). 

e) Còpia dels comptes anuals i informe de gestió presentat en el registre en els dos 

últims anys fiscals, així com còpia dels informes d'auditoria externa. 

Les empreses no subjectes a comptabilitat segons el Pla General de comptabilitat 

ha de presentar documentació oficial que permeti avaluar la seva situació financera. 

 

Tots els documents subministrats també s’adjuntaran en format PDF en suport informàtic 

(CD o USB). 
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Entre les sol·licituds de participació rebudes, l'empresa contractant seleccionarà un màxim 

de 5 candidats, per unitat de contractació. 

Aquesta selecció es realitzarà de la següent manera: 

Seran automàticament descartats els licitadors que no demostrin de manera fefaent el 

compliment de totes les condicions de participació, o no presentin  tota la documentació 

requerida. 

Entre els candidats que compleixin els requisits, la selecció dels licitadors 5 serà d'acord 

amb els criteris següents: 

1. Grau d’experiència en els serveis sol·licitats en els darrers 5 anys i resultats obtinguts. 

2. Anàlisi de la situació econòmica de l'empresa segons el criteri dels serveis financers de 

les empreses contractants. 

 

Informació complementària 

Sobre aspectes generals: Beatriz Castro, Responsable de la Unitat d’Aprovisionaments de 

subministraments i serveis, bcastro@tmb.cat, Tel. 93.2987108. 
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