ACTE D’INICIACIÓ / MEMÒRIA
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEI DE
RECEPCIÓ I VALORITZACIÓ DE LA FUSTA PROCEDENT DEL SERVEI DE
DEIXALLERIES
1. Antecedents i justificació del servei
El servei comarcal de deixalleries recull anualment de 5 a 6 mil tones de fusta, que un cop
triturada i triada es pot utilitzar com a matèria primera per a la utilització com a combustible
o conglomerat.
La fusta doncs és un material valoritzable que s’ha d’evitar que arribi al dipòsit controlat. A
més, per a les seves característiques (pot contenir ferro, coles, pintures...) no es pot
compostar, fet que impossibilita que el Consorci pugui tractar aquesta fracció a les seves
instal·lacions i per tant n’ha d’assumir el cost del tractament.
A més, segons la valorització final que tingui el material, es requereix un triatge i un triturat
específic i el Consorci no disposa dels mitjans humans i materials per poder realitzar aquesta
tasca.
2. Divisió en lots de l’objecte del contracte
Al tractar-se d’un únic tipus de residu, i tenint en compte la necessitat de disposar d’un
punt de descàrrega amb alta capacitat i un únic interlocutor per a tot el residu, no es
considera adient la divisió del contracte en lots.
3. Manca de mitjans
D’acord amb les previsions de l’article 116.4 f) de la LCSP, els mitjans tècnics i humans de
què disposa el Consorci són insuficients pel que fa a l’execució del servei objecte de
contracte, per tant, és necessari la contractació d’un proveïdor extern.
4. Durada del contracte
El contracte, tindrà una durada de 2 anys, a comptar des de la formalització del mateix.
El contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència,
incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys.
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una
antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte.
5. Qualificació, procediment i termini de lliurament
D’acord amb les característiques del contracte i el previst a l’article 17 de la LCSP el
contracte es qualifica com a contracte de servei.
En compliment del que estableix l’art. 131 i següents de la LCSP, el procediment seleccionat
és l’ordinari, és adir, un procediment obert amb regulació harmonitzada i amb pluralitat de
criteris d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, que és el
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corresponent per import i durada, però que a més garanteix la suficient concurrència
d’empreses i professionals interessants que asseguri un futur adjudicatari de qualitat.
Pel que fa als terminis de lliurament i d’acord amb les característiques de servei quedaran
definits en el plec de prescripcions tècniques
6. Composició de la mesa
La composició de la mesa de contractació serà d’acord al que s’estableix a l’art. 326 de la
LCSP, concretament en els seus apartats 3,4 i 5 en quan a la tipologia del personal que en
forma part. En aquest cas, el Consorci no disposa de suficient personal funcionari ni laboral
fix per conformar la mesa, per tant, part de la mesa es composarà de personal laboral interí
del Consorci.
7. Criteris d’adjudicació
En compliment del que estableixen els articles 145 i 146 de la LCSP, s’ha escollit una
pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu amb
l’objecte de contractar el servei de transport d’envasos i vidre procedent del servei de
recollida selectiva

Descripció del criteri

Finalitat

Pond.

Preu

Obtenció de millors condicions econòmiques

63 %

Punt de recepció

Minimitzar els costos de transport de la fusta

25 %

Horaris de recepció

Facilitar l’organització logística del transport

12 %

8. Pressupost base de licitació, preu del contracte i Valor estimat del contracte
(VEC)
El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris,
es fixa en la quantitat de 481.800,00 €, IVA inclòs.
Desglossat per cada anualitat d’acord amb el següent detall:
Amid. Anual
Fusta

6.000 t

Preu unitari
36,50 €/Tm

Total Base
IVA 10%
Preu total
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Cost plec
219.000,00 €
219.000,00 €
21.900,00 €
240.900,00 €

El preu màxim de licitació del contracte s’ha determinat d’acord amb:
-

Preus referits a unitats d’execució (€/t tractada) basant-se en preus de l’última
licitació i altres serveis del Consorci

El valor estimat del contracte s’ha estimat en 919.800,00 €, IVA no inclòs, que correspon a
dues anualitats, més dos anys de pròrroga i una previsió de modificació del 20 %, en
concepte d’amidaments.
El mètode del càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:

Vigència inicial:

Dos anys

438.000,00 €

Pròrroga:

Dos anys de pròrroga

438.000,00 €

Modificacions:

En els termes de la clàusula 2.3 del present plec

43.800,00 €

Valor estimat

919.800,00 €

9. Viabilitat econòmica.
El Consorci disposa de la suficient aplicació pressupostaria per a la licitació del contracte de
servei, d’acord amb el pressupost vigent aprovat corresponent a l’exercici 2019
10. Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per a
presentar-se a la licitació
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per a presentar-se a la licitació
s’han fixat tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i, alhora, que es pugui
donar compliment a les previsions del plec de clàusules administratives particulars.
Concretament s’ha previst que les empreses hauran d’acreditar els requeriments mínims
següents:
Requeriments

Explicació

Solvència
- Volum anual de negocis, en els últims En
ambdós
casos
s’han
econòmica tres (3) anys finalitzats mínim de considerats els imports proposats
500.000 €
a la LCSP per considerar-se
apropiats, ja que el contracte no
Solvència
- Relació dels principals treballs
requereix de condicions especials
tècnica
realitzats en els últims cinc (5) anys amb
en aquest sentit.
un import mínim de 360.000 €
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11. Possibilitat de modificació del contracte
El contracte només es podrà modificar per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP.
Concretament es preveu la modificació del contracte per l’increment de l’amidament
inicialment previst de fins al 20%.
La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris.
12. Termini de garantia del contracte
En aquest contracte s’ha previst una garantia de 2 mesos, d’acord amb les previsions legals
i els terminis habituals en aquest tipus de serveis.
13. Subcontractació
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit al Consorci,
després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar
subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a
subcontractar i la seva identitat.
14. Revisió de preus
D’acord a les característiques i la durada del contracte, no es preveu cap revisió de preus.
15. Penalitats per incompliment de les condicions del servei
Per assegurar un correcte funcionament del servei objecte de contractació, es preveu
establir una graduació de les penalitats vinculades al tipus d’infracció que el contractista
pugui cometre en relació a les obligacions previstes al plec de clàusules, en funció de la
gravetat o reiteració d’aquestes. Especialment pel que fa al no lliurament del servei en les
condicions i els terminis establerts en el Plec.
Manresa, 23 d’abril de 2019

El gerent

Ricard Jorba Garcia
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