OFERTA D’ALTRES CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DIFERENTS DEL PREU, QUANTIFICABLES
MITJANÇANT JUDICI DE VALOR
Assabentat per a la contractació de: “SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS I NETEJA VIARIA ”
_________________________________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
____________________________________________________________, Codi Postal _________________
__________________________________________ Núm. _________. Amb NIF ____________________, en
representació de l'Entitat: _____________________________________, amb CIF núm. _________________

Presenta les següents ofertes diferents del preu quantificables mitjançant judici de valor:
S’inclourà tota la documentació ponderable a través de judici de valor, segons aquests apartats, que hauran de
marcar l’estructura de tota la documentació exigida en aquest apartat.

A. INVERSIONS I MANTENIMENT
A1.- VEHICLES DE CÀRREGA SUPERIOR. CAPACITAT DE RECOLLIR DE FORMA FLEXIBLE QUANT A HORARIS I FREQÜÈNCIA, A MÉS DELS MÍNIMS EXIGITS EN EL PLEC.
A2.- RUTES, FREQÜÈNCIA I VEHICLES DE RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL.
ADAPTACIÓ A LA REALITAT COMERCIAL DEL MUNICIPI. ADAPTACIÓ A L’ESTACIONALITAT I ALS CAPS DE SETMANA.
A.3.- PLA DE MANTENIMENT I FLEXIBILITAT QUANT A RESPOSTA DAVANT DEL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU. CAPACITAT DE RESPOSTA DAVANT D’URGÈNCIES.
A.4.- PROJECTE EXECUTIU I EXECUCIÓ DE LA CLAUSURA DE LES ÀREES DE CONTENIDORS SOTERRATS.
A.5.- SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ: DADES PRIMÀRIES DEL SERVEI, CAPACITAT DE VALIDACIÓ DE LES DADES, INFORMES DEL SERVEI, INDICADORS I GESTIÓ
DE LES INCIDÈNCIES.

B. PROPOSTA TÈCNICAI DIMENSIONAMENT DEL SERVEI
B1.- Dimensionament de rutes, freqüències garantides i capacitat de resposta. Temps de realització
del servei, adaptació del servei a la realitat social del municipi.
B2.- Recursos humans (personal de recollida) destinats per habitant. Recursos humans, disseny tècnic
i adaptació de la campanya d’implantació del nou servei a la realitat ciutadana del municipi.
B3.- Optimització ratis eficàcia (Tn/h treballada); (Tn/Km recorregut).
B4.- Disseny, dimensionament i eficiència de la ruta de desbordaments (materials fora dels contenidors, recollides de contenidors de la recollida porta a porta comercial mal separats).
B5.- Sistema de captació de dades primàries (fiabilitat de dades primàries), sistema d’emmagatzematge i gestió integral de les dades, fiabilitat i capacitat de càlcul automàtic dels indicadors del servei.
Accés a la informació primària per part de l’Ajuntament.
B.6.- Projecte de servei de neteja viària: freqüències, disseny de les rutes, sistema de validació de la
neteja i inspecció prèvia. Zonificació, preferències de zones i intensitats de neteja. Adaptació a la realitat social del municipi. Serveis de reforç en la neteja.
B.7.- Projecte de servei de suport al ciutadà en la recollida selectiva: protocol d’atenció ciutadana, informació addicional, flexibilitat i adaptació de l’agent d’acompanyament a la realitat social i estacional del municipi. Contingut de la campanya d’informació inicial i recursos addicionals posats a disposició de les campanyes de sensibilització. Atenció específica als grans generadors.
Signatura del candidat

