ANUNCI
De Ajuntament de Palau-solità i Plegamans pel qual es fa pública la licitació d'un contracte
de serveis (exp.2019/34-8784)
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-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de recollida de residus, neteja viària, deixalleria i recollida
de fibrociment de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Admissió de pròrroga: Sí: el contracte serà prorrogable de forma expressa per un any
més per acord de l'òrgan de contractació fins a un màxim, 24 mesos.
La pròrroga acordada per l'ajuntament serà obligatòria pel contractista sempre que l'avís
de pròrroga es comuniqui amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització del
període de durada del contracte o de la /es seva/es pròrroga/gues.
c) Divisió en lots i número de lots: Sí, 4 lots.
1. Número de lot: 1.
1.a) Descripció del lot: Recollida de residus
1.b) Lloc d'execució: Palau-solità i Plegamans
1.c) Termini d'execució: 1 any.
1.d) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
1.e) Codi CPV:
90511100-3 Serveis de recollida de residus sòlids urbans
90511200-4 Serveis de recollida de residus domèstics
90511300-5 Serveis de recollida d’escombraries
90511400-6 Servei de recollida de paper

Estat d'elaboració: Original
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-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1.
c) Localitat i codi postal: Palau-solità i Plegamans CP: 08184.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 938648056.
f) Adreça electrònica: http://www.palauplegamans.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://gestio.contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp_gestio/AppJava/eina.gestio/ind
ex-intern.html
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: d’acord amb la clàusula 1.9 del Plec de
clàusules administratives particulars, fins el dia 4 de novembre de 2019 per a
l’acceptació de preguntes i fins el 8 de novembre de 2019 per a publicació de respostes.
Fins el dia 11 de novembre de 2019 per a l’obtenció dels Plecs de clàusules en el perfil
del contractant.
i) Horari d’atenció: de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

Codi Segur de Validació
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-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Número d’identificació: P0815500D.
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador:
f) Central de compres / contractació conjunta: NO
g) Número d'expedient: 2019/34-8784

Serveis
d'Administració
Electrònica

90512000-9 Serveis de transport de residus
1.f) Codi NUTS: ES511.
2. Número de lot: 2.
2.a) Descripció del lot: Neteja viària.
2.b) Lloc d'execució: Palau-solità i Plegamans
2.c) Termini d'execució: 1 any.
2.d) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
2.e) Codi CPV:
90610000-6 Serveis de neteja i escombrat de carrers
90611000-3 Serveis de neteja de carrers
90612000-0 Serveis d'escombrat de carrers
2.f) Codi NUTS: ES511.
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3.a) Descripció del lot: Deixalleria
3.b) Lloc d'execució: Palau-solità i Plegamans
3.c) Termini d'execució: 1 any.
3.d) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
3.e) Codi CPV:
90500000-2
Serveis relacionats amb desaprofitaments i residus
90700000-4 Serveis mediambientals.
3.f) Codi NUTS: ES511.

Codi Segur de Validació
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3. Número de lot: 3.
Reservat a Centres Especials de Treball (CET) i a Centres d’inserció regulats a Llei
44/2017 de 13 de desembre.
El licitador haurà de complir les condicions següents:
Disposar de la solvència següent:

4. Número de lot: 4.
4.a) Descripció del lot: Recollida fibrociment
4.b) Lloc d'execució: Palau-solità i Plegamans
4.c) Termini d'execució: 1 any.
4.d) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
4.e) Codi CPV: 90650000-8 Serveis de retirada d’amiant
4.f) Codi NUTS: ES511.
d) En cas de contractes periòdics, calendari estimat: NO S’ESCAU
e) Per Acords Marc i sistema dinàmic d’adquisició:
- Durada prevista, amb justificació de tota durada superior quatre anys NO S’ESCAU
- valor, ordre de magnitud i freqüència dels contractes NO S’ESCAU
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert, regulació harmonitzada.
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació i valor estimat del contracte

a) Pressupost de licitació: Import 1.706.903,80€ sense IVA.
L’IVA que correspon aplicar és el 10% per la recollida, neteja viària i deixalleria (lots 1, 2 i
3 respectivament) per import de (170.394,46€) CENT SETANTA MIL TRES-CENTS
NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS, i el 21 % pel que fa a la
recollida de fibrociment (lot 4), que suposa un import de (621,43€) SIS-CENTS VINT-I-UN
MIL EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS, ascendint l’IVA total a 171.015,89€
CENT SETANTA-UN MIL QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS, el que
suposa un import de 1.877.919,69€ (IVA inclòs) UN MILIÓ VUIT-CENTS SETANTA-SET
MIL NOU-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS.
b) Valor estimat del contracte: 3.736.842,61€ sense IVA
c) Desglossat per lots:
c.1- Lot 1: Recollida de residus.
- Pressupost de licitació: 1.110.325,69€ Import € sense IVA. (1.221.358,26€ 10% IVA
inclòs)
- Valor estimat del contracte: 2.442.716,52€ sense IVA
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c.3- Lot 3: Deixalleria.
- Pressupost de licitació: 88.769,53€ Import € sense IVA. (97.646,48€ 10% IVA inclòs)
- Valor estimat del contracte: 177.539,06€ sense IVA

Codi Segur de Validació

c.4- Lot 4: Recollida de fibrociment.
- Pressupost de licitació: 2.959,20€ Import € IVA sense IVA. (3.580,63€ 21% IVA inclòs)
- Valor estimat del contracte: 5.918,40€ sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs
Estat d'elaboració: Original
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c.2- Lot 2: Neteja viària.
- Pressupost de licitació: 504.849,38€ Import € sense IVA. (555.334,32€ 10% IVA
inclòs)
- Valor estimat del contracte: 1.110.668,64€ sense IVA

-8 Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera:
El volum anual de negoci de l’empresa licitadora, referit a l’any de més volum de negoci
dels tres últims acabats, ha de ser al menys 1,5 vegades sobre el valor estimat del
contracte del lot/s al que s’opti.
LOTS de l’1 al 4.
El volum anual de negocis, sense incloure els impostos, referit al millor dels tres últims
exercicis en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de
tenir un valor igual o superior a 3.664.074,78€ per al LOT 1, de 1.660.002,96€ per al
LOT 2, de 266.308,59€ per al LOT 3 i de 8.877,60€ pel LOT 4. En el cas que aquesta
data sigui inferior a un any, el requeriment podrà ser proporcional.

El càlcul del valor mitjà del contracte consisteix en dividir el valor estimat del contacte
del lots/s al que s’opti, pel nombre de mesos de durada del contracte i el resultat
multiplicat per dotze.
Aquest requisit sobre el volum anual de negoci s’acreditarà mitjançant els comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil. Els empresaris individuals que NO
vinguin obligats a presentar comptes anuals, acreditaran aquest requisit mitjançant la
presentació del resum anual d’IVA d’acord amb el model 390 d’aquest darrers tres anys
acabats. En el cas que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa
licitadora sigui inferior a un any, haurà d’aportar la documentació acreditativa
corresponent.
b) Solvència tècnica i professional:
La solvència professional o tècnica del licitador s’acreditarà mitjançant:
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LOT1: 777.227,98€
LOT2: 353.394,57€
LOT3: 62.138,67€
LOT4: 2.071,44€

Codi Segur de Validació

El criteri de correspondència entre els serveis executats pel licitador i els que
constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació,
si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari,
la igualtat entre els dos primers dígits del respectiu codi CPV.

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Les empreses licitadores hauran d’acreditar haver executat en el decurs dels últims tres
anys serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte
del contracte del lot/s al que s’opti en l’import anual acumulat, sense incloure els
impostos indirectes, en l’any de major execució equivalent com a mínim al 70 per 100
del valor estimat de l’anualitat mitjana del contracte del lot/s al que s’opti conforme al
següent detall.

L’acreditació d’aquesta solvència es durà a terme mitjançant la presentació dels
certificats de bona execució emesos per les empreses o administracions publiques
contractants.
c.- Acreditació dels requisits d’aptitud i habilitació empresarial o professional:
Pels LOTS 1 i 4:
- Transportista autoritzat per l’Agència Catalana de Residus acreditat mitjançant
certificat de l’Agència Catalana de Residus.
Pel LOT 4:
- Inscripció en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).
d. En aquest contracte no s’exigeix classificació empresarial obligatòria. No obstant, la
solvència tècnica o professional del contractista podrà acreditar-se amb les classificacions
corresponents d’acord amb el detall següent:

LOT 1: Grup R, subgrup 5, categoria 5 (serveis de recollida de residus).
LOT 2: Grup U, subgrup 1, categoria 4 (serveis de neteja viària).
LOT 3: Grup R, subgrup 5, categoria 2 (serveis relacionats amb desaprofitaments i residus).
LOT 4: Grup R, subgrup 5, categoria 1 (serveis de recollida de fibrociment).
-9 Criteris d’adjudicació:
L’oferta més avantatjosa per a l’interès públic d’aquest contracte es sobre la base de la
pluralitat de criteris d’adjudicació, en concret, els següents:
1.11.1) LOT 1. Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma
automàtica i que serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els
següents: (Des de 0 fins a 100 punts) (sobre 2).
Lot 1. Servei de recollida de residus municipals.
Codi
a.1
a.2

b.1

Bossa d’hores per serveis addicionals en dies festius o
fora de l’horari de treball.
Salari de les persones treballadores ocupades en
l’execució del contracte.
Criteris que depenen d’un judici de valor (a incloure al
sobre B)
Proposta organitzativa del servei de recollida.

b.2

Millores tecnològiques de seguiment de serveis.

b.3
b.4

Gestió de residus fora dels contenidors i control de
desbordaments.
Manteniment de contenidors.

b.5

Manteniment de vehicles i maquinària.

b.6

Gestió de la informació i coordinació amb l’Ajuntament.

b.7

Millora continua i flexibilitat del servei.
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a.3
Codi

Estat d'elaboració: Original
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Criteris avaluables de forma automàtica (a incloure al
sobre C)
Millora del preu ofert per l’empresa licitadora.

Total

Fins a 60
punts
Fins a 25
punts
Fins a 25
punts
Fins a 10
punts
Fins a 40
punts
Fins a 15
punts
Fins a 10
punts
Fins a 5
punts
Fins a 3
punts
Fins a 3
punts
Fins a 2
punts
Fins a 2
punts
100 punts

a) Criteris avaluables de forma automàtica..........................................fins a 60 punts.
a.1) Millora del preu ofert per l’empresa licitadora (IVA exclòs).
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (OM / OF)

P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
OM: Preu ofert més baix de tots els licitadors.
OF: Preu ofert pel licitador que es valora.
a.2) Bossa d’hores per serveis addicionals en dies festius o fora de l’horari de
treball.
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat d’hores més alta de totes les ofertes presentades.
B: Quantitat d’hores de l’oferta que es valora.
a.3) Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte
Es considerarà el percentatge d’augment sobre el salari brut anual, el qual es pot aplicar
a qualsevol dels conceptes salarials, sou base o complements salarials, fet que serà
resultat de la negociació col·lectiva posterior.
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Es fixa un topall percentual d’un 5% de mitjana, podent aplicar un augment diferent per a
cada categoria laboral a subrogar, mentre la mitjana percentual sigui del 5%.
L’import que excedeixi del topall percentual d’un 5% de mitjana, no es computarà als
efectes de la valoració de la proposta.
Cal presentar el quadre que figura a l’annex 5 corresponent al LOT per valorar aquest
criteri.
S’aplicarà la següent fórmula:
Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Es considerarà el percentatge d’augment de totes les categories laborals, a excepció de
la coordinació.

P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Percentatge d’augment salarial més alt de totes les ofertes presentades.
B: Percentatge de l’oferta que es valora.
Es consideraran les ofertes que proposin un augment percentual que s’aplicarà a les
persones que executin el contracte. Les ofertes que no proposin cap augment tindran una
puntuació de 0 punts.
Dins l’avaluació qualitativa de la millor relació qualitat-preu de les propostes, es tindrà en
compte la millora de les condicions salarials de les persones encarregades de l’execució
del contracte que l’empresa licitadora proposi aplicar, partint de les condicions salarials
previstes en el conveni col·lectiu sectorial de referència.

La vinculació d’aquesta proposta de millora a l’objecte del contracte es manifesta
manera rellevant en els contractes que consumeixen essencialment mà d’obra,
manera que la millora salarial és un aspecte influent de la prestació, ja que el criteri
refereix al factor treball (condicions salarials), component essencial del procés
prestació del servei.

de
de
es
de
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La millora salarial serà condició d’execució obligatòria, si l’empresa que resulta
adjudicatària del contracte ha presentat oferta a aquest criteri. Per tal de controlar el seu
compliment en fase d’execució del contracte, s’hauran de presentar mensualment el
butlletí de cotització TC-2 on consta la relació nominal de persones treballadores.

Codi Segur de Validació

Per a l’aplicació d’aquest criteri s’ha seguit la Directriu 1/2019, de la Direcció General de
contractació pública per la qual es fixen criteris per a l’aplicació de les clàusules de
millores laborals i salarials com a criteri de valoració en determinats contractes.
b) Criteris que depenen d’un judici de valor........................................ fins a 40 punts.

Estat d'elaboració: Original
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El salari baix i una baixa valoració social del treball són factors de l’entorn laboral que
poden causar estrès laboral (adaptació de Cox et al. 2000). L’estrès laboral, cada vegada
més, té repercussions més significatives, ja que afecta el benestar físic i psíquic de la
persona treballadora, a més del funcionament de l’organització. Segons l’Agència de
Salut Pública de Catalunya, gairebé 5 de cada 10 malalties relacionades amb la feina
tenen a veure amb l’estrès laboral. L’impacte que l’estrès té en la salut és variable, però
el fet d’estar-hi sotmès pot contribuir a causar malaltia.
La finalitat de la clàusula no és la regulació de la negociació col·lectiva, sinó que les
empreses en l’execució del contracte apliquin condicions salarials superiors a les que
tenen, la qual cosa s’emmarca en el contingut d’un contracte a l’emparament del regulat
per la normativa de contractació pública, en base a la prestació de seleccionar la millor
oferta per al compliment dels fins que es pretenen satisfer, vinculada exclusivament a la
correcta execució del contracte i no projecta els seus efectes sobre l’organització general
de les empreses licitadores.

b.1) Proposta organitzativa del servei
Es valorarà la idoneïtat i adaptació de l’organització i planificació de totes les tasques de
recollida selectiva, en relació al personal i mitjans materials, per a dur a terme una bona
execució del contracte. Es valorarà respecte els mínims requeriments i criteris plantejats
al plec tècnic i es compararà les ofertes per trobar la millor o més avantatjosa proposta
considerant tots els elements organitzatius, materials, humans, etc. Es valorarà l'aportació
de càlculs justificatius i la coherència i abast de l'estudi presentat. En general, es
considerarà l'eficiència i eficàcia dels serveis de recollida, tenint en compte la composició
d'equips, la distribució de tasques, la millora de les freqüències mínimes i sectoritzacions,
disseny de rutes i horaris de pas per minimitzar impactes i rendiments.
També es considerarà la concreció, simplicitat i nivell de detall adequat per a la
comprensió de l'oferta.
b.2) Millores tecnològiques de seguiment de serveis
Inclusió de noves tecnologies que millorin l'eficiència del servei o que en facilitin la
supervisió del mateix.

b.3) Gestió de residus fora dels contenidors i control de desbordaments.
Idoneïtat i adaptació de les propostes per la gestió de residus fora dels contenidors i
control de desbordaments. De la mateixa manera que es valoraran les actuacions
d’educació encaminades a reduir aquest problema i la proposta de campanyes de
sensibilització ambiental
b.4) Manteniment de contenidors
Es valorarà la idoneïtat i adequació dels servei de manteniment de contenidors (iglús i
contenidors per a la FORM i resta), considerant: hores i personal dedicats al manteniment
i al rentat de contenidors, temps de resposta en incidències, estocs de peces, canvi de
bateries, etc.

9f215d62a62940229329be3ebb27d07e001

https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Origen: Origen administració

Url de validació

Metadades

b.6) Proposta de gestió de la informació i coordinació amb l’Ajuntament.
Es valorarà el control del serveis prestats i la forma de transmissió dels resultats a
l’Ajuntament.

Codi Segur de Validació

b.7) Millora contínua i flexibilitat del servei.
Es valorarà l'adaptabilitat i flexibilitat del servei a les propostes per a la millora i integració
de la informació de seguiment, que permeti la incorporació/modificació de recursos
materials i/o humans, i la seva disponibilitat per reforços i/o noves necessitats del servei,
per prestar el servei de manera ininterrompuda i/o que es puguin substituir entre ells en
cas d'avaries per tal de garantir la continuïtat del servei.
1.11.2) LOT 2. Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma
automàtica i que serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els
següents: (Des de 0 fins a 100 punts) (sobre 2).
Estat d'elaboració: Original
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b.5) Manteniment de vehicles i maquinària
Es valorarà l'organització i mitjans dedicats, la periodicitat de les actuacions a realitzar,
tasques de manteniment preventiu i correctiu, sistema de seguiment, disponibilitat de
tallers propers, temps de disponibilitat i estoc de recanvis suficientment ampli per
permetre una major agilitat en el manteniment de vehicles. Es valorarà que es garanteixi
les revisions dels vehicles establertes per les prescripcions tècniques dels fabricants i el
correcte funcionament dels vehicles al llarg del contracte. També es tindrà en compte el
format de substitució dels vehicles durant el temps que calgui fer manteniments.

LOT 2. Servei de neteja viària.
Codi
a.1
a.2

Criteris avaluables de forma automàtica (a incloure al
sobre C)
Millora del preu ofert per l’empresa licitadora.

b.1

Bossa d’hores per serveis addicionals en dies festius o
fora de l’horari de treball.
Salari de les persones treballadores ocupades en
l’execució del contracte.
Criteris que depenen d’un judici de valor (a incloure al
sobre B)
Proposta organitzativa del servei de neteja.

b.2

Millores tecnològiques de seguiment de serveis.

a.3
Codi

Fins a 60
punts
Fins a 25
punts
Fins a 25
punts
Fins a 10
punts
Fins a 40
punts
Fins a 15
punts
Fins a 10

b.3

Neteja del mercat ambulant.

b.4

Neteja dels actes festius.

b.5

Manteniment de vehicles i maquinària.

b.6

Gestió de la informació i coordinació amb l’Ajuntament.

b.7

Millora continua i flexibilitat del servei.

punts
Fins a 4
punts
Fins a 4
punts
Fins a 3
punts
Fins a 2
punts
Fins a 2
punts

a) Criteris avaluables de forma automàtica..........................................fins a 60 punts.
S’aplicaran les mateixes fórmules que als apartats a.1, a.2 i a.3 del LOT 1.
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b.1) Proposta organitzativa del servei
Es valorarà la idoneïtat i adaptació de l’organització i planificació de totes les tasques de
neteja viària, en relació al personal i mitjans materials, per a dur a terme una bona
execució del contracte. Es valorarà respecte els mínims requeriments i criteris plantejats
al plec tècnic i es compararà les ofertes per trobar la millor o més avantatjosa proposta
considerant tots els elements organitzatius, materials, humans, etc. Es valorarà l'aportació
de càlculs justificatius i la coherència i abast de l'estudi presentat. En general, es
considerarà l'eficiència i eficàcia dels serveis de neteja, tenint en compte la composició
d'equips, la distribució de tasques, la millora de les freqüències mínimes i sectoritzacions,
disseny de rutes i horaris de pas per minimitzar impactes, prioritzar zones de major ús i
minimitzar el desplaçament dels recursos per aconseguir major rendiments. Es tindrà en
compte la idoneïtat i adaptació del plantejament dels serveis de caiguda de fulles i dels
serveis de desbrossat i retirada de vegetació espontània. També es considerarà la
concreció, simplicitat i nivell de detall adequat per a la comprensió de l'oferta.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

b) Criteris que depenen d’un judici de valor........................................ fins a 40 punts.

b.2) Millores tecnològiques de seguiment de serveis
Inclusió de noves tecnologies que millorin l'eficiència del servei o que en facilitin la
supervisió del mateix.
b.3) Neteja del mercat ambulant.
Idoneïtat i adaptació del plantejament del servei de neteja del mercat ambulant dels
dissabtes.
b.4) Neteja dels actes festius
Idoneïtat i adaptació del plantejament del servei de neteja dels actes festius.
b.5) Manteniment de vehicles i maquinària
Es valorarà l'organització i mitjans dedicats, la periodicitat de les actuacions a realitzar,
tasques de manteniment preventiu i correctiu, sistema de seguiment, disponibilitat de
tallers propers, temps de disponibilitat i estoc de recanvis suficientment ampli per
permetre una major agilitat en el manteniment de vehicles. Es valorarà que es garanteixi
les revisions dels vehicles establertes per les prescripcions tècniques dels fabricants i el

correcte funcionament dels vehicles al llarg del contracte. També es tindrà en compte el
format de substitució dels vehicles durant el temps que calgui fer manteniments.
b.6) Proposta de gestió de la informació i coordinació amb l’Ajuntament.
Es valorarà el control del serveis prestats i la forma de transmissió dels resultats a
l’Ajuntament.
b.7) Millora contínua i flexibilitat del servei.
Es valorarà l'adaptabilitat i flexibilitat del servei a les propostes per a la millora i integració
de la informació de seguiment, que permeti la incorporació/modificació de recursos
materials i/o humans, i la seva disponibilitat per reforços i/o noves necessitats del servei,
per prestar el servei de manera ininterrompuda i/o que es puguin substituir entre ells en
cas d'avaries per tal de garantir la continuïtat del servei.
Capacitat de resposta i reorganització en cas de serveis excepcionals/emergència,
mitjans materials per afrontar aquest tipus de serveis: esllavissades, temporals o
qualsevol altre situació d’emergència o de força major i la claredat i concreció dels
programes alternatius enfront d’aquestes situacions.
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LOT 3. Servei de deixalleria municipal.
Codi
Criteris avaluables de forma automàtica (a incloure al
sobre C)
a.1
Millora del preu ofert per l’empresa licitadora.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

1.11.3) LOT 3. Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma
automàtica i que serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els
següents: (Des de 0 fins a 100 punts) (sobre 2).

a.2

Realització de tallers de reciclatge i reparació.

a.3

Hores d’assessorament en autoreparació.

a.4

b.1

Salari de les persones treballadores ocupades en
l’execució del contracte.
Criteris que depenen d’un judici de valor (a incloure al
sobre B)
Proposta organitzativa del servei.

b.2

Proposta de sensibilització ambiental

Codi

Total

Fins a 60
punts
Fins a 20
punts
Fins a 15
punts
Fins a 15
punts
Fins a 10
punts
Fins a 40
punts
Fins a 20
punts
Fins a 20
punts
100 punts

a) Criteris avaluables de forma automàtica..........................................fins a 60 punts.

a.1) Millora del preu ofert per l’empresa licitadora (IVA exclòs).
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (OM / OF)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
OM: Preu ofert més baix de tots els licitadors.
OF: Preu ofert pel licitador que es valora.
a.2) Realització de tallers de reciclatge i reparació.
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat més alta (número de tallers oferts) de totes les ofertes presentades.
B: Quantitat de tallers de l’oferta que es valora.

9f215d62a62940229329be3ebb27d07e001
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a.3) Hores d’assessorament en autoreparació.
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat més alta (número d’hores d’assessorament) de totes les ofertes presentades.
B: Quantitat d’hores d’assessorament de l’oferta que es valora.
Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Proposta de tallers de reciclatge i reparació per promoure l’espai de reutilització i
reparació de la deixalleria municipal i fomentar l’allargament de la vida útil dels productes.

Facilitar a la ciutadania les eines disponibles a l’espai de reparació, sota l’assessorament
d’una persona encarregada.
a.4) Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte.
Es valorarà de la mateixa manera que el criteri a.3 del LOT 1.
b) Criteris que depenen d’un judici de valor........................................ fins a 40 punts.
b.1) Proposta organitzativa del servei
Es valorarà la idoneïtat i adaptació de l’organització i planificació de totes les tasques de
gestió de la deixalleria, en relació al personal i mitjans materials, per a dur a terme una
bona execució del contracte. Es valorarà respecte els mínims requeriments i criteris
plantejats al plec tècnic i es compararà les ofertes per trobar la millor o més avantatjosa
proposta considerant tots els elements organitzatius, materials, humans, etc. També es

considerarà la concreció, simplicitat i nivell de detall adequat per a la comprensió de
l'oferta.
b.2) Proposta de sensibilització ambiental
Es valorarà el plantejament d’actuacions de sensibilització ambiental i el grau d’integració
de l’educació ambiental en la gestió de la instal·lació, amb la finalitat que la deixalleria
sigui una bona eina de comunicació per a la ciutadania.
1.11.4) LOT 4. Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma
automàtica i que serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els
següents: (Des de 0 fins a 100 punts) (sobre 2).

9f215d62a62940229329be3ebb27d07e001
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Per a aquest LOT, hi ha un criteri únic relacionat amb la millora del preu ofert:

Codi Segur de Validació

a) Criteris avaluables de forma automàtica..........................................fins a 100 punts.
a.1) Millora del preu ofert per l’empresa licitadora (IVA exclòs).
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (OM / OF)

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

LOT 4. Recollida de fibrociment a la via pública i al medi natural.
Codi
Criteris avaluables de forma automàtica (a incloure
Fins a 100
al sobre C)
punts
a.1
Millora del preu ofert per l’empresa licitadora
Fins a 100
punts
Total
100 punts

P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
OM: Preu ofert més baix de tots els licitadors.
OF: Preu ofert pel licitador que es valora.
Cap de les millores ofertes pels licitadors poden suposar un cost addicional per
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: les indicades a la clàusula 2.2
del PCAP.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 07/10/2019
-12 ACP aplicable al contracte? NO
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 11/11/2019 a les 18:00 hores
b) Documentació que cal presentar: La indicada a la clàusula 1.9 del PCAP.

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

b.1) Presentació presencial: No
b.2) Presentació Electrònica: S’acceptarà únicament la presentació electrònica, tal i com
s’especifica en la clàusula 1.9 dels Plecs de clàusules administratives particulars,
mitjançant l’eina de Sobre Digital.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword
=plegamans&reqCode=viewDetail&idCap=2094546
Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Sí
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No
S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix.
S’accepta la facturació electrònica: Sí
S’utilitza el pagament electrònic: Sí
Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: No
Criteris objectius de selecció dels candidats: No
Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció
progressiva del nombre d’ofertes o solucions): No

9f215d62a62940229329be3ebb27d07e001
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Codi Segur de Validació

Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Lloc: Plaça de la Vila, núm. 1. Palau-solità i Plegamans
Data: 13 de novembre de 2019 obertura sobre A (acte no públic).
Hora: a les 12:30 hores
Data: 13 de novembre de 2019 obertura sobre B (acte no públic).
Hora: a les 13:00 hores
Obertura sobre C: Data a determinar.
Persones autoritzades a assistir a l’obertura del sobre C: L’acte d’obertura de les
proposicions és públic.

-15 Despeses d'anunci: No
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: castellà i català

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

-14 Obertura de proposicions

-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs:
Recurs especial en matèria de contractació: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Recursos ordinaris: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
b) Adreça: Plaça de la Vila, 1.
c) Termini per presentar recurs: L’establert a la normativa vigent
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No
Palau-solità i Plegamans,
L’alcalde
Oriol Lozano Rocabruna

