Ajuntament de l’Escala
vila marinera

INFORME-PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ
Departament o Servei: Àrea de serveis i brigada
RESUM OBJECTE: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ABOCAMENT DE RESIDUS PROVINENTS DE
LA TRANSFORMACIÓ DE LA FUSTA I DE LA PRODUCCIÓ DE TAULERS I MOBLES, PASTA DE
PAPER, PAPER I CARTRÓ DEL MUNICIPI DE L’ESCALA
TIPUS CONTRACTE: Obra X Servei Subministrament Privat
PROCEDIMENT: Negociat X Obert
TRAMITACIÓ: X Ordinària Urgent
1. JUSTIFICACIÓ DE LA TRAMITACIÓ URGENT segons art. 119 LCSP
2. OBJECTE:
L’objecte del contracte és LICITACIÓ DEL SERVEI D’ABOCAMENT DE FUSTES PROVINENTS DEL
MUNICIPI DE L’ESCALA
3. DURADA / TERMINI D’EXECUCIÓ

 Durada Inicial: 3 anys
 Pròrroga: NO 1 any X 2 anys  Altre:
Condicions per dur- se a terme la pròrroga: L’acord de pròrroga s’adoptarà amb una
antelació mínima de tres mesos respecte a l’acabament del període de vigència i es
notificarà formalment al contractista



Data d’inici prevista: Al dia següent de la formalització del contracte

4. IMPORT
PRESSUPOST DE LICITACIÓ:
Import sense IVA: 19.853,40€ / any
Import de l’IVA: 1.985,34 €/any
Pressupost TOTAL de licitació: 21.838,74€ / any (IVA inclòs)
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Valor estimat del contracte: 99.267,00€ més IVA
A tots els efectes s'entendrà que en les ofertes que es presentin estaran incloses totes les despeses
que l’adjudicatari hagi de realitzar per al compliment de les prestacions contractades, com són les
generals, financeres, benefici, assegurances, transports, dietes i desplaçaments, honoraris de
personal tècnic, comprovacions i assajos, taxes, visats, emissió de certificats i tota classe de tributs,
inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).




Desglossament per LOTS: SI X NO
Revisió del preu: X NO s’admet SI s’admet:
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5. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Aplicació press. 2022 08 1623 22700 01 ABOCADOR DE RESIDUS
6. SOLVÈNCIA ESPECÍFICA:



Es tindrà en compte la solvència general prevista en els articles 87 a 90 de la
Llei de Contractes del Sector Públic:

Contracte de serveis
 Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, dels que es disposi
per executar el contracte
Indicació de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per garantir la qualitat i els
mitjans d’estudi i investigació de l’empresa

-

-

-

Autorització de l’activitat de gestor de residus, mitjançant l’obtenció de
l’autorització o la llicència ambiental corresponent, d’acord amb la Llei
20/2009 de 4 desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Acreditar la inscripció com a gestor al Registre general de gestors de residus
de Catalunya amb l’atorgament del codi de Gestor (codi E) i l’autorització per
el tractament de residus amb codi 03 de Residus de la transformació de la
fusta i de la producció de taulers i mobles, pasta de paper, paper i cartró del
Catàleg de Residus de Catalunya (Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la
classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya)
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys ambientals al medi
ambient.
Disposar del corresponent llibre de registre d'entrades i sortides de residus de
la instal·lació
Còpia del control inicial realitzat per una entitat ambiental de control, o, si
escau, pel personal tècnic municipal

XTitulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, en
particular, del personal responsable de l’execució del contracte.

Declaració sobre la mitjana de plantilla anual de l’empresa i la importància del seu
personal directiu durant els darrers tres anys.
Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per
l’execució dels treballs o prestacions
Les indicades al Plec Tècnic
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Especifiqueu-lo: Empresa donada d’alta com a gestor de residus de la transformació de
la fusta i de la producció de taulers i mobles, pasta de paper, paper i cartró segons
catàleg de residus de Catalunya de l’agència de residus de Catalunya
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7. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES:

La valoració de les propostes presentades i admeses a la licitació es farà a partir de
l’aplicació dels següents criteris, amb una puntuació màxima global de 100 punts.
L’adjudicació del present plec es realitzarà atenent exclusivament a criteris objectius. En aquest cas
econòmics i tècnics.

a) Oferta econòmica (màxim 50 punts)
Aquesta ve determinada per el descompte en el preu anual per el desenvolupament del servei.
La puntuació màxima de l’oferta econòmica és de 50 punts i es donarà la màxima puntuació a l’oferta
econòmica que obtingui la millor puntuació en funció d’aplicar la fórmula matemàtica que es detalla a
continuació (preu IVA exclòs):
Fórmula:

(

𝑃𝑖 = 𝑃 1 ‒

𝑂𝑖 ‒ 𝑂𝑚
𝐼𝐿

)

𝑃𝑖 = punts de l’oferta i
𝑃 = punts del criteri preu
𝑂𝑖 = preu de l’oferta i
𝑂𝑚 = preu de la millor oferta
𝐼𝐿 = import de licitació
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.
En cas que es poguessin donar baixes desproporcionades, aquestes es calcularien amb l’import
resultant d’aplicar els percentatges de baixa ofert pel licitador per saber-ne el preu ofert.
b) Criteris tècnics (màxim 50 punts)
Es valorarà el nombre d’emissions GEH. D’acord amb la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic
que té com a finalitats reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i afavorir la transició cap
a una economia neutra en emissions, es valorarà la menor petjada ecològica de carboni expressada
en tones de CO2.
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Per valorar aquest apartat, es considerarà les emissions produïdes en els desplaçaments entre la
deixalleria municipal de l’Escala i les instal·lacions del licitador (no la seu de l’empresa, sinó el punt
d’abocament dels residus).
En el cas d’aquelles instal·lacions allunyades a una distància de 60 km o més tindran una puntuació
de zero (0), ja que els costos econòmics i ambientals del transport el fan inviable.
Es considerarà el transport per carreteres estatals, comarcals o locals amb una amplada de voral
superior a 50 cm i mai en línia recta ni per camins forestals/rurals.
Aquesta es calcularà en funció del desplaçament del vehicle per efectuar el transport dels residus a la
instal·lació.
La valoració es durà a terme de forma proporcional fins a un màxim de 30 punts, aplicant una
puntuació de 0 punts en el cas d’ofertes de més de 7,01kgCO2.
La puntuació s’atorgarà segons la fórmula següent:
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Puntuació = 50 x Eo / E
On:
Eo = Emissions produïdes més baixa entre la deixalleria municipal de l’Escala i el dipòsit/instal·lació
del licitador on caldrà dipositar els residus (en KgCO2 per desplaçament)
E= Emissions produïdes entre la deixalleria municipal de l’Escala i el dipòsit/instal·lació del licitador on
caldrà dipositar els residus (en KgCO2 per desplaçament).
El càlcul de les emissions s’efectuarà amb la fórmula següent:
Emissions = _____ km entre la deixalleria municipal de l’Escala i el dipòsit/instal·lació del licitador x
197,69 gr CO2/km / 1000 = _________ KgCO2 per desplaçament
El valor de 197,69 gr CO2/km s’obté de la GUIA PRÀCTICA PER AL CÀLCUL D’EMISSIONS DE
GASOS AMB EFECTE HIVERNACLE (GEH) de l’oficina del Canvi Climàtic de Catalunya de 2015 i
considerant un vehicle de gasoil, de cilindrada major de 2,0 litres i una velocitat mitja de 70 km/h.
En cas d’empat en puntuacions, guanyarà l’empresa que generi una menor contaminació per realitzar
el servei.
8. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE:
X NO s’admeten SI s’admeten: % màxim:
Causes: 9. PAGAMENT DEL PREU
Prèvia presentació de factura, s’abonarà el preu en el següent moment:
A la fi del compliment de l’objecte

X Mensualment

 Altre: A la fi de cada temporada

10. SUBCONTRACTACIÓ.
NO X SI:
No es permet la subcontractació de la contracta a altres empreses.
11. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE (Especificar quines obligacions
ha de complir l'adjudicatari expressament pel tipus de contracte).
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Tècnic/a o Cap,
__________________
L’Escala, a data de signatura electrònica
Documents adjunts:
X S’adjunta Plec de Prescripcions Tècniques
S’adjunta Projecte d’obra i certificat de la seva aprovació
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