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PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de NORANTA MIL
SIS-CENTS VINT I NOU EUROS (90.629,00 €) IVA INCLÒS, que es desglossa en l’import
base de SETANTA QUATRE MIL NOU-CENTS EUROS (74.900,00 €) sense IVA, i en
l’import de QUINZE MIL SIS-CENTS VINT I NOU EUROS (15.729 €) corresponent al 21%
d’IVA.
Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. En tot cas les ofertes que
excedeixin el pressupost de licitació IVA exclòs resultaran excloses del procediment.
L’oferta econòmica fixarà també el preu unitari per al subministrament de cada element.
L’oferta del preu unitari tindrà validesa durant el període de 12 mesos a partir de la
formalització del contracte.

Amb caràcter general, s’entén que dins les propostes econòmiques que formulin les
empreses licitadores estan incloses totes les despeses necessàries per a dur a terme

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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l’objecte del contracte, i especialment:
a) Les despeses generals, despeses financeres, benefici industrial, impostos, taxes,
assegurances, materials, instal·lacions, honoraris del personal a càrrec seu, i
comprovació i assaig.
b) Les despeses de desplaçament, transport i lliurament dels béns objecte de
subministrament d’aquest contracte fins al lloc on es determina en aquests plecs, així
com el muntatge de tots els elements dels cubells.
c) Les fixades en el plec de prescripcions tècniques.
d) Totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
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L’import desglossat del pressupost base de licitació és el següent:
Descripció

Unitats

€/Unitat

Subtotal

Cubell 20L marró, serigrafiat, TAG UHF

3.000

5,66 € 16.991,20 €

Cubell 40L blanc, serigrafiat, TAG UHF
Contenidors 120L, amb tapa serigrafiat i TAG
UHF
Contenidors 240L, amb tapa serigrafiat i TAG
UHF
Contenidors 1100L, amb tapa serigrafiat i TAG
UHF

3.000

10,75 € 32.248,61 €

400

34,68 € 13.870,37 €

200

48,55 €

9.709,26 €

10

208,06 €

2.080,56 €

SUBTOTAL ELEMENTS APORTACIÓ

74.900,00 €

IVA (21%)

15.729,00 €

PRESSUPOST LICITACIÓ

90.629,00 €

CRITERIS DE VALORACIÓ

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels
criteris següents:
Criteris automàtics: 100 punts.
Quan hi hagi igualtat entre dos o més empreses licitadores, des del punt de vista dels criteris
objectius, tindrà preferència la proposició presentada per l’empresa que en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica tingui en la seva plantilla un número de treballadors
discapacitats no inferior al 2%.
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Criteri automàtics

Punts

Preu global del subministrament. S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta
que presenti el preu

més baix. Es determinarà la puntuació segons les

fórmules següents:
Oi= preu de l’empresa licitadora, IVA exclòs

80

Omin = Preu de la menor oferta del conjunt d’empreses licitadores, IVA exclòs
Pi= Puntuació empresa licitadora
Pi = 80 · (Omin/Oi)
Subministrament de cubells (20 i 40 l) totalment muntats amb tots els
elements que els composen (tapa, cos, nansa, etc.), i pel cas dels
contenidors amb el cos i la tapa muntats. 5 punts muntats ; 0 punts sense

5

muntar.
Percentatge de plàstic reciclat dels cubells de 20 i 40 l. Es valorarà
considerant l’increment en la composició de material reciclat dels cubells i
contenidors, respecte el mínim del 70% previst en el plec, fins a un màxim de

4

AJUNTAMENT DE VIDRERES
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4 punts, de forma proporcional.
Menor pes total dels contenidors 120/240/1100 (amb tapa i rodes
incloses). Es valorarà en 4 punts els valor més baix per cada categoria, i la

4

resta proporcional (en funció d’aquest).
Ampliació del període de garantia mínima. Es valorarà en 0,25 punts per
cada mes addicional en què s’incrementi la garantia de cubells i contenidors,

7

per sobre dels 2 anys de garantia mínima, fins un màxim de 7 punts
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Memòria tècnica. Documentació mínima:
o Fitxa de descripció de producte (cubells, contenidors i TAG): descripció,
composició, característiques, opcions, accessoris, etc.
o Fitxa tècnica del/s producte/s (cubells, contenidors, i TAG ): materials de
les seves parts/components, plànols, estàndards de qualitat/normes
UNE, resistència, propietats físiques, etc., així com qualsevol altra
documentació que permeti avaluar els requisits sol·licitats.
o Certificats vigents o documentació acreditativa:


UNE EN ISO 9001, Sistemes de gestió de la qualitat.



UNE EN ISO 14001, Sistemes de gestió ambiental



Certificat homologat per una institució independent d’ús de
material en els cubells d’un mínim de més del 70% de plàstic
realitzat.
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Documentació acreditativa de fabricació de cubells i contenidors
en la comunitat europea, mitjançant certificat de fabricació o
equivalent.

En tots els casos les certificacions hauran de ser emeses per
empreses

certificadores

reconegudes

quedant

excloses

les

autocertificacions.
Mostres dels cubells de 20 i 40 litres. Juntament amb la presentació de la
proposta tècnica de l’empresa licitadora, aquest haurà de presentar una mostra
de cada subministrament objecte d’aquest contracte que presenta d’acord amb
les característiques tècniques requerides en el present document i idèntiques a
les especificades en la seva memòria tècnica. Els cubells de mostra no es
necessari que continguin la serigrafia definida en cada apartat. Els serveis
tècnics de l’Ajuntament

podran efectuar comprovacions

i controls per a

verificar la conformitat del producte subministrat i a la qualitat idèntica a la
mostra presentada a la memòria tècnica.
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