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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE
CONTENIDORS PER LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS.
Exp. 2019-6

(B149 2019-1 )

1.- Objecte del contracte.
Constitueix l’objecte del present contracte el subministrament de 200 unitats de
contenidors de 360 litres de capacitat, per la recollida de la fracció orgànica municipal, els
quals facilitin l’augment de la qualitat del material recollit pel seu tractament posterior.
2.- Qualificació del contracte.
El contracte tindrà, en tot moment i a tots els efectes, la qualificació de contracte de
subministrament, tal i com es defineix a l’art. 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la
Llei de contractes del sector públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014 ( en endavant LCSP). La classificació segons el vocabulari comú de
contractes públics , CPV té el següent codi: 44613800 Contenidors per a residus.
3.- Procediment i forma d’adjudicació:
Per la licitació del contracte, com a susceptible de provocar una major concurrència i amb
la voluntat d’obtenir la millor relació qualitat – preu de les ofertes, s’utilitzarà el procediment
obert amb criteris d’adjudicació econòmics i qualitatius.
El procediment serà obert simplificat, d’acord amb allò establert a l’article 159 LCSP, com
a forma de selecció del contractista que permet una més gran concurrència d’ofertes i
alhora la reducció de terminis.
4.- Característiques tècniques dels contenidors.
Les característiques dels contenidors han de ser les següents:











Mariano
Cuenca
Rodríguez - DNI
40523262E
(AUT)

Contenidors de 360 litres de capacitat.
L’estructura prevista per la recepció de residus (cubeta del contenidor) haurà de
ser motllurat d’una sola peça per injecció.
Fabricats amb polietilè d’alta densitat.
Protegit contra les radiacions ultraviolades.
Cubeta amb gris fosc color antracita RAL 7016.
Resistent als productes químics, a la putrefacció, i a temperatures previstes entre 10 ºC i 60 ºC.
Els contenidors han de permetre la incorporació de sistemes d’identificació i
pesatge.
Amb una sobretapa i pany amb tancament per gravetat amb monoclau.
La tapa i sobretapa de color marró RAL 8024.
2 rodes de cautxú massís.
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5.- Condicions del contracte
a) Característiques tècniques: les característiques descrites són les mínimes que ha
de complir els contenidors de dues rodes de la FORM a subministrar i el seu
compliment es considera obligació essencial del contracte.
b) Els elements que integren el subministrament objecte del contracte seran totalment
nous.
c) Termini de lliurament. El termini màxim de lliurament i muntatge és de 56 dies
naturals comptats a partir de l’endemà de la data de formalització del contracte. En
el supòsit que es transportin desmuntats. L’entrega s’entendrà efectuada quan
hagin estat muntats.
d) Lloc de lliurament: instal·lacions municipals del servei de recollida de residus i
neteja viària ( paratge de la Pietat s/n).
e) Despeses de transport, entrega i descàrrega a càrrec de l’empresa contractista.
6.-Termini de lliurament.
El termini màxim de lliurament és de 56 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la
data de formalització del contracte.
7.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte.
El valor estimat del contracte, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació, el
règim de publicitat i el règim de recursos, es fixa en la quantitat de 19.173,55 €
El pressupost base de licitació és de 23.200 € , dels quals 19.173,55 € constitueixen la
base imposable i 4.026,45 € constitueixen la quota de l’impost sobre el valor afegit (IVA) la
tipus impositiu del 21%.
L’IVA vigent que correspon aplicar és del 21% o el que posteriorment es determini
legalment. Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
Per a la determinació del pressupost base de licitació s’ha utilitzat com a referència el cost
del producte a preu de mercat.
8.- Garantia provisional i definitiva.
En el present contracte no s’estableix garantia provisional.
La garantia definitiva s’estableix a raó d’un 5% sobre el valor de l’adjudicació, exclòs el
valor afegit.
9.- Acreditació de solvència tècnica, econòmica i financera.
D’acord amb allò que disposa l’article 11.5 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques els licitadors estaran exempts dels requisits d’acreditació de la solvència
econòmica i financera i d’acreditació de la solvència tècnica professional, atès que es
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tracta d’un contracte de subministrament amb un valor estimat que no excedeix de 35.000
€.
10.- Revisió de preus.
D’acord amb allò que preveu l’article 103 LCSP en cap cas no tindrà lloc la revisió de
preus.
11.- Termini de garantia
El termini de garantia serà com a mínim d’un any.
12.- Criteris per a l’adjudicació.
Els criteris objectius aplicables son escollits en funció d’obtenir la millor relació qualitatpreu entre les ofertes presentades per les empreses licitadores.
1. Millor oferta econòmica: Fins a un màxim de 90 punts, atribuint la màxima puntuació
a l’oferta que presenti l’oferta més baixa, a la resta d’ofertes se’ls atribuiran els punts
que, de manera proporcional, els corresponguin, d’acord amb la següent fórmula:
𝑣𝑖 =

𝐵𝑖 𝑋 90 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠
𝑀𝑎𝑥 (𝐵𝑆,𝐵𝑚𝑎𝑥)

On:
Vi= Puntuació atorgada a cada oferta.
Bi= Import de la baixa a valorar.
Bs= Baixa significativa. En aquest cas es considera un 5%.
BMax= Import de la major baixa.
Max (Bs, Bmas)= Representa el valor màxim d’entre els dos indicats.

2. Menor termini de subministrament. Fins a un màxim de 10 punts, atribuint
un
punt per cada dia que resti a la data màxima d’entrega, la qual s’estipula en 56 dies,
un cop signat el contracte.
13.- Penalitats.
La demora en el termini definit en l’oferta pel subministrament i muntatge dels bujols de
FORM comportarà la imposició de penalitats, d’acord amb allò que disposa l’article 193
LCSP.

