ACTA
REVISIÓ DEL RESULTAT DE LA VALORACIÓ DEL CRITERI OBJECTIU DE
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS I SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS I SISTEMES DE
TANCAMENT I IDENTIFICACIÓ. EXP.: AUM 2018 56.
A Sant Just Desvern, a les 09:15 hores del dia 19 d’octubre de 2018, a la Sala de Junta de
Govern Local, es reuneix la Mesa de Contractació designada per acord de Ple de data 28 de juny
de 2018, pel qual s’incoa l’expedient per a la contractació epigrafiada i modificada per decret
d’alcaldia de data 21 d’agost de 2018, ratificat en sessió plenària de data 27 de setembre.
Presideix la Mesa el regidor de medi ambient, gestió de residus i espai natural, senyor Lluis
Monfort i Peligero, i en formen part com a vocals la Secretària accidental senyora Maria Isabel
Pelayo Domínguez, l’Interventor accidental, Sr. Juli Miquel Montabes i Martínez, la cap de
contractació i assessorament jurídic, senyora Margarita Rodríguez Rodríguez i la cap de Medi
Ambient, Sra. Núria Pallarès i Ferrer.
Actua com a Secretària de la Mesa la Tècnica d’Administració especial, senyora Silvia Bueno
Gavín.

LLUÍS MONFORT PELIGERO (1 de 2)
Regidor/a de Medi ambient, Gestió de residus i Esp
Data signatura: 24/10/2018 10:47:45

SÍLVIA BUENO GAVÍN (2 de 2)
Tècnic/a d'administració especial
Data signatura: 24/10/2018 16:15:00

Per part del President queda constituïda la Mesa, i posa de manifest que aquesta sessió ve
motivada per la necessitat d’un aclariment relatiu a la rectificació en la puntuació d’un dels
criteris de valoració objectiva, concretament el de contaminació acústica
Al mateix temps la cap de contractació i assessorament jurídic recorda que en la sessió de
l’obertura del sobre C es va acordar que es revisarien novament els resultats obtinguts als efectes
de comprovar que els càlculs s’havien efectuat correctament, i és en aquest procés on s’ha
detectat aquesta incidència Afegeix que en tot cas aquesta variació no afecta al resultat final de
l’empresa proposada com adjudicatària per haver obtingut la major puntuació final.
Acte seguit la cap de medi ambient, explica que en la valoració feta en el seu moment del criteri
objectiu de contaminació acústica, s’havia donat la màxima puntuació (2 punts) a l’empresa
Serveis Reunits, SA, quan aquest valor corresponia a l’empresa Valoriza Servicios Ambientales,
SA, per ser l’empesa que havia presentat uns valors més baixos en contaminació acústica. D’altra
banda es posa de manifest que en la revisió feta s’ha detectat que els valors de les emissions
presentades per l’empresa Valoriza Servicios Ambientales, SA tenen un resultat de 68,01.
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Assisteix com a convidada la senyora Ángeles Díez Palacios, Tècnica jurista de la Corporació,
així com representants de les dues empreses presentades a la licitació.

Per tant procediria rectificar l’informe de valoració de l’Acta de la sessió del dia 3 d’octubre de
2018, relatiu als criteris avaluables per criteris objectius de forma que la puntuació final dels
sobres C seria la següent:

XX€ (Valor Oferta Econòmica en €
sense IVA)
PART SERVEI (REC+NET) 5
9.437.408,36 30,00
ANYS +PART SUBMINIST

XX HORES de formació (en 5 anys)

XX MESOS
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XX% de material amb termini de
lliurament igual o inferior a 6 mesos
XX % reposició anual de contenidors
en via pública addicional al 5%
exigit
XX unitats de contenidors amb
tancament electrònic de reserva
addicional als 10+10 exigits
XX hores totals efectives considerant
equips complerts
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VALORS
SERSA

9.504.834,04

PUNTUACIO
SERSA

27,56

4536,66 0,86

5284 1,00

6 1,00

5 2,00

91,74 2,00

100 2,00

5 6,00

5 6,00

45 6,00

40 5,33

190,91 3,00

318,18 5,00
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VALOR

VALORS
PUNTUACIO
VALORIZA VALORIZA

32,39598811 4,00

XXX dB/h servei (indicador final
sumatori de les emissions anuals
individuals de cada element ponderat
per les hores de servei anual)

32,2750461 3,99

68,01 2

85,55 1,21

XX hores efectives de reforç de
baldeig proposades sense cost (com a
millora)

305,45 1,00

105,71 0,35

XX hores efectives de reforç de
recollida de fulles proposades sense
cost (com a millora)

381,82 1,00

198,2 0,52

PUNTUACIO FINAL

56,86

54,95

Per tant la puntuació final obtinguda com a sumatori dels Sobres B + els Sobres C seria la que
s’indica a continuació, i que en cap cas fa variar el resultat final en el sentit de ser l’empresa
VALORIZA, Servicios Mediambientales, SA, l’empresa que va obtenir la major puntuació en el
seu conjunt i conseqüentment l’empesa que va ser proposada com adjudicatària.
PUNTUACIÓ

VALORIZA
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SERSA

SOBRE B
32,50

SOBRE C
56,86

TOTAL
89,36

28,50

54,95

83,45

Finalment la Presidència dóna per finalitzat l’acte a les 09: 20 hores del dia assenyalat al
començament i, perquè així consti, signen aquesta acta, d’acord amb el que disposa l’article 87
de Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, el President i Secretària de la Mesa de contractació,
a la data de la seves signatures digitals.
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XX€ preu compra dels contenidors
del parc antic/
XX unitats de contenidors inclosos a
l'oferta de compra

