Ajuntament d’Olius

ANUNCI
De l’Ajuntament d’Olius sobre la licitació de la contractació del servei de la
recollida porta a porta i transport dels residus del Pi de Sant Just, reservat a
Centres especials de treball d’iniciativa social i Empreses d’inserció. (Exp.: 5/2020)

_1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament d’Olius
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
_2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Servei de la recollida porta a porta i transport dels residus del
Pi de Sant Just
b) Lloc de la prestació: El Pi de Sant Just (Olius)
c) CPV: 905113005
d) Durada del contracte: dos anys
_3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert, reservat a Centres especials de treball d’iniciativa social i a
Empreses d’inserció
c) Subhasta electrònica: No
d) Criteris de valoració:
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULA
PREU DEL CONTRACTE (fins a 60 punts)
Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà la màxima
puntuació. Les ofertes s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
1.1

Puntuació de cada oferta:

60x preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
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CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR
1.2 OFERTA SOBRE

LES MILLORES PROPOSADES (fins a 40 punts)

a)Recollida selectiva de fracció vegetal domèstica (màxim 5 punts)
Es valorarà que els licitadors subministrin a cadascun dels habitatges amb jardí o
hort un sac de poda de 80 litres per dipositar a la via pública coincidint amb la
recollida de la FORM.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Bossa de polipropilè (rafia) tipus big bag
Tipus de Big Bag : FIBC standard
Capacitat: 80 litres
SWL : 500 kg
FIBCA: 5:1
Teixit circular, cosit en U
Gruix: 140 gr/m2
Acabat: sense laminar
Longitud de la nansa: 0 + 30 cm
Sistema de carrega : Boca oberta
Sistema de descarrega : Fons pla
Impressió a 1 tinta
Color del teixit : Blanc
b)Disposar d’una planta de transferència al municipi o a la comarca del Solsonès
(màxim 15 punts)
Es valorarà que els licitadors disposin d’una planta de transferència on es puguin
emmagatzemar els diferents materials fins l’enviament definitiu a les plantes de
transformació.
c)Ampliació de la dedicació de l’educador durant els primers sis mesos de servei
(màxim 5 punts)
Es valorarà que els licitadors incrementin les hores de personal dedicat a les
tasques d’educador durant el transcurs del contracte en referència a comunicació
personalitzada amb els veïns, xerrades informatives, sortides veïnals al Centre de
Tractament de Residus o plantes de reciclatge, formació a les escoles,
comunicació a les xarxes socials i d’altres tasques de conscienciació social sobre
el reciclatge.
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d)Millora en els compromisos d’objectius assolir (màxim 5 punts)
Es valorarà que els licitadors es comprometin a millorar l’objectiu mínim fixat de
recollida selectiva, que és del 80%.
Es valorarà que els licitadors es comprometin a millorar l’objectiu mínim fixat de
qualitat, que és d’un 5% d’impropis en el cas de la FORM i un 20% en el cas dels
envasos lleugers.
e)Foment del compostatge en habitatges unifamiliars (màxim 5 punts)
Es valorarà que els licitadors fomentin el compostatge en habitatges unifamiliars
amb un dotació anual de compostadors i el servei als usuaris que facin compost,
amb suport tècnic als usuaris, seguiment de l’ús del compostador, aportació de
triturat vegetal als usuaris que en demanin i sessions de formació (mínim una cada
any) per a compostaires.
f)Vehicle a utilitzar per a fer el servei de recollida porta a porta i transport dels
residus (màxim 5 punts)
Es valorarà que el vehicle estigui a disposició i operatiu el primer dia d’inici del
contracte.
_4 Preu total de licitació:
Import total estimat: 178.373,04 € euros IVA inclòs
_5 Garanties:
La garantia definitiva equivaldrà al cinc per cent del preu d’adjudicació del contracte
anual, exclòs l’IVA
_6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament d’Olius
b) Domicili: P/ de l’Olivera, 1– 25280 El Pi de Sant Just (Olius)
c) Telèfon: 973 48 09 61
d) Fax: 973 48 28 01
e) Perfil del contractant de la pàgina web: ajuntament@olius.cat

Ajuntament d’Olius

_7 Presentació de les ofertes:
a) Data límit de la presentació: quinze dies naturals comptats des de la data de
publicació al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olius – 03/12/2020
b) Documentació que s’ha de presentar la que detalla la clàusula 9a del plec de
clàusules administratives particulars.
c) Presentació d’ofertes: Presentació electrònica a través de l’eina de preparació i
presentació d’ofertes de la Plataforma Electrònica de contractació pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k
eyword=olius&idCap=2485189&ambit=&

_8 Qualificació de la documentació, obertura de les proposicions i proposta
d’adjudicació:
a) Entitat: Ajuntament d’Olius
b) Lloc: Pl. de l’Olivera, 1 – El Pi de Sant Just
c) Data: La Mesa de contractació es constituirà el dia 10/12/2020
d) Hora: A les 11:30 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Obertura dels sobres A i B acte no
públic. Sobre C es publicarà en el perfil del contractant la data d’obertura.
Olius, 19 de novembre de 2020

Antoni Márquez Macarro
Alcalde

