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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES
del Contracte de serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i
neteja viària

A. OBJECTE DEL CONTRACTE
A.1. Descripció: Contracte de serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i neteja
viària.
Contracte reservat:

No (Lot 1)

Si (Lot 2)

A.2. Estructura del contracte: Es divideix en lots:
Si
Número de lots: 2
Número, nom i contingut de cada lot:
-

LOT 1 Servei de recollida de residus i neteja viària: consisteix en el servei
públic de recollida de residus (domèstics, comercials i industrials) al municipi
de Manlleu així co
porta de les fraccions resta, matèria orgànica i multiproducte. La fracció vidre
es continuarà recollint a través del mateix sistema de càrrega vertical.

-

LOT 2 Servei de recollida de residus voluminosos: consisteix en el servei
públic de recollida de residus voluminosos a Manlleu, així com el seu transport
fins a la deixalleria municipal.

A quants lots es pot presentar cada empresa: 1
Número màxim de lots que es poden adjudicar a cada licitador/a: 1
Reserva de lots a un Centre Especial de Treball:
Es reserva el LOT 2

Si

No

Servei de recollida de residus voluminosos

1 106
Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G

A.3. Existència de consideracions de tipus mediambiental, de tipus social, relatives a
:
Si
A.4. Codi CPV:
Codi CPV (vocabulari comú dels contractes) del contracte:
- 90511100-3 (Servei de recollida de residus sòlids urbans): lots 1 i 2.
- 90511300-5 (Servei de recollida de deixalles): lots 1 i 2
- 90512000-9 (Servei transport de residus): lots 1 i 2
- 90610000-6 (Servei de neteja i escombrada de carrers): lot 1

No
A.6.
CTR/19/2020 - Contracte de serveis de recollida de residus amb
modalitat porta a porta i neteja viària.

B. DADES ECONÒMIQUES
B.1. Sistema de determinació del preu del contracte:

Tant alçat

Preus unitaris

B.2. Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 27.267.759,29
Import (sense IVA): 24.788.872,09
Import IVA:

-

10 %

Despeses directes: 22.285,680,05
Despeses indirectes: 2.503.192,04
Detall despeses salarials estimades:
La licitació es divideix en dos lots:
-

LOT 1: Servei de recollida de residus i neteja viària.
LOT 2: Servei de recollida de residus voluminosos.

B.2.1. LOTS
Pressupost base de licitació del LOT 1 (IVA inclòs): 26.751.833,10
Import sense IVA:
Despeses directes:
Despeses indirectes: 2.455.393,82
Detall despeses salarials estimades: 15.663.381,07
Pressupost base de licitació del LOT 2 (IVA inclòs): 515.926,19
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Import sense IVA:
Despeses directes: 421.225,60
Despeses indirectes: 47.798,21
Detall despeses salarials estimades: 330.322,80
B.3. Preu màxim per anualitat (IVA inclòs):
B.4. Valor estimat del contracte (sense IVA):
- Servei de recollida de residus i neteja viària.
- Servei de recollida de residus voluminosos.

Detall del pressupost:

COSTOS DESGLOSSATS DEL CONTRACTE PER CADA LOT (IVA INCLÒS)
LOT 1
ANUALITAT
RECOLLIDA DE
IVA INCLÒS
RESIDUS

LOT 1 NETEJA
VIÀRIA

LOT 2
RECOLLIDA
VOLUMINOSOS

TOTAL IVA
INCLÒS

2022

1.799.373,75

903.116,05

53.908,01

2.756.397,81

2023

2.283.865,70

1.074.210,16

64.512,87

3.422.588,73

2024

2.283.865,70

1.074.210,16

64.512,87

3.422.588,73

2025

2.283.865,70

1.074.210,16

64.512,87

3.422.588,73

2026

2.283.865,70

1.074.210,16

64.512,87

3.422.588,73

2027

2.283.865,70

1.074.210,16

64.512,87

3.422.588,73

2028

2.283.865,70

1.074.210,16

64.512,87

3.422.588,73

2029

2.283.865,70

1.074.210,16

64.512,87

3.422.588,73

2030

369.172,81

173.639,45

10.428,11

553.240,37
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TOTAL
18.155.606,45
CONTRACTE

8.596.226,65

515.926,19

27.267.759,29

COSTOS DESGLOSSATS DEL CONTRACTE PER CADA LOT (IVA EXLÒS)
LOT 1
ANUALITAT
RECOLLIDA DE
IVA EXCLÒS
RESIDUS

LOT 1 NETEJA
VIÀRIA

LOT 2
RECOLLIDA
VOLUMINOSOS

TOTAL IVA
EXCLÒS

2022

1.635.794,32

821.014,59

49.007,28

2.505.816,19

2023

2.076.241,54

976.554,70

58.648,06

3.111.444,30

2024

2.076.241,54

976.554,70

58.648,06

3.111.444,30

2025

2.076.241,54

976.554,70

58.648,06

3.111.444,30

2026

2.076.241,54

976.554,70

58.648,06

3.111.444,30

2027

2.076.241,54

976.554,70

58.648,06

3.111.444,30

2028

2.076.241,54

976.554,70

58.648,06

3.111.444,30

2029

2.076.241,54

976.554,70

58.648,06

3.111.444,30

2030

335.611,65

157.854,05

9.480,10

502.945,79

TOTAL
CONTRACTE 16.505.096,77

7.814.751,50

469.023,81

24.788.872,09

COSTOS DESGLOSSATS DEL CONTRACTE PER CADA LOT (IVA)
LOT 1
ANUALITAT
RECOLLIDA DE
IVA 10%
RESIDUS

LOT 1 NETEJA
VIÀRIA

LOT 2
RECOLLIDA
VOLUMINOSOS

TOTAL IVA

2022

163.579,43

82.101,46

4.900,73

250.581,62

2023

207.624,15

97.655,47

5.864,81

311.144,43

2024

207.624,15

97.655,47

5.864,81

311.144,43

2025

207.624,15

97.655,47

5.864,81

311.144,43

2026

207.624,15

97.655,47

5.864,81

311.144,43

2027

207.624,15

97.655,47

5.864,81

311.144,43
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2028

207.624,15

97.655,47

5.864,81

311.144,43

2029

207.624,15

97.655,47

5.864,81

311.144,43

2030

33.561,16

15.785,40

948,01

50.294,58

TOTAL
CONTRACTE

1.650.509,68

781.475,15

46.902,38

2.478.887,21

TAULA DE DESGLOSSAMENT DIRECTES: PERSONAL i DESPESES MAQUINÀRIA
TOTAL IVA
excl.

LOT 1
RECOLLIDA
DE RESIDUS

LOT 1
NETEJA
VIÀRIA

LOT 2
TOTAL COSTOS
RECOLLIDA
DIRECTES
VOLUMINOSOS

2022

1.458.859,87

751.544,75

44.012,95

2.254.417,58

2023

1.856.564,12

887.784,84

52.671,24

2.797.020,20

2024

1.856.564,12

887.784,84

52.671,24

2.797.020,20

2025

1.856.564,12

887.784,84

52.671,24

2.797.020,20

2026

1.856.564,12

887.784,84

52.671,24

2.797.020,20

2027

1.856.564,12

887.784,84

52.671,24

2.797.020,20

2028

1.856.564,12

887.784,84

52.671,24

2.797.020,20

2029

1.856.564,12

887.784,84

52.671,24

2.797.020,20

2030

300.102,15

143.504,95

8.513,98

452.121,07

TOTAL
14.754.910,85 7.109.543,60
CONTRACTE

421.225,60

22.285.680,05

TAULA DE DESGLOSSAMENT INDIRECTES
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TOTAL IVA
excl.

LOT 1
RECOLLIDA
DE RESIDUS

LOT 1
NETEJA
VIÀRIA

2022

163.143,01

83.261,27

4.994,33

251.398,61

2023

210.139,58

98.307,70

5.976,82

314.424,10

2024

210.139,58

98.307,70

5.976,82

314.424,10

2025

210.139,58

98.307,70

5.976,82

314.424,10

2026

210.139,58

98.307,70

5.976,82

314.424,10

2027

210.139,58

98.307,70

5.976,82

314.424,10

2028

210.139,58

98.307,70

5.976,82

314.424,10

2029

210.139,58

98.307,70

5.976,82

314.424,10

2030

33.967,77

15.890,83

966,12

50.824,72

TOTAL
1.668.087,81
CONTRACTE

-

787.306,01

LOT 2
TOTAL COSTOS
RECOLLIDA
INDIRECTES
VOLUMINOSOS

47.798,21

2.503.192,03

Lot 1:
o

del centre de treball de Manlleu 2018-

o
-

TAULA DE DESGLOSSAMENT COSTOS SALARIALS
TOTAL IVA
excl.

LOT 1
RECOLLIDA
DE RESIDUS

LOT 1
NETEJA
VIÀRIA

LOT 2
RECOLLIDA
VOLUMINOSOS

TOTAL
COSTOS
SALARIALS

2022

989.047,22

569.375,48

34.514,72

1.592.937,41

2023
2024

1.292.264,62

677.249,46

41.304,50
41.304,50

2.010.818,57
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1.292.264,62

677.249,46

2.010.818,57

2025

1.292.264,62

677.249,46

41.304,50

2.010.818,57

2026

1.292.264,62

677.249,46

41.304,50

2.010.818,57

2027

1.292.264,62

677.249,46

41.304,50

2.010.818,57

2028

1.292.264,62

677.249,46

41.304,50

2.010.818,57

2029

1.292.264,62

677.249,46

41.304,50

2.010.818,57

2030

208.886,61

109.473,20

6.676,62

325.036,43

TOTAL
10.243.786,15 5.419.594,92
CONTRACTE

330.322,80

15.993.703,86

C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

No (El contracte iniciarà la se

)

actual.
C.2 Despesa plurianual:

Si

No

Consignació pressupostària amb càrrec a les partides següents:

10
10
10
10
10
10
10

10

163

2270000

NETEJA VIARIA

10

1621M

2279900

TREBALLS RECOLLIDA MULTIPRODUCTE

10

1621V

2279900

TREBALLS RECOLLIDA VIDRE

10

1621O

2270000

RECOLLIDA DE MATERIA ORGANICA (FORM)

10

1621

2270000

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

10

1621P

2279900

RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL

10

1621A

2270000

REFORÇ RECOLLIDA MOBLES I TRASTOS VELLS
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contracte.

D. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
D.1. Durada màxima del contracte: 8 anys i 1 mes
Tot i que la durada màxima dels contractes de serveis és de 5 anys incloent les possibles
mes per possibilitar la recuperació d
Es fa de 8 anys i 1 mes i no de 8 anys justos perquè durant el primer mes només es fa la
campanya de sensibilització, de forma que les amortitzacions de les inversions previstes no
comencen fins al segon mes de contracte.
Data inici contracte:
la data de la darrera signatura electrònica que figuri en el contracte
el dia: 01/02/2022
:
D.3. Pròrroga del contracte:

E.1. Forma tramitació:
E.2. Procediment:

Si

No
Si

No

Ordinària

Urgent

Obert
Obert simplificat abreujat
Licitació amb negociació
Diàleg competitiu
Concurs de projectes

E.3. Subjecte a regulació harmonitzada:

Obert simplificat
Restringit
Negociat sense publicitat
Associació per la innovació

Si

No

Contracte subjecte a regulació harmonitzada: Es tracta del procediment ordinari legalment
previst per contractes de serveis i subministraments amb valor estimat igual o superior a
* El LOT 2 es reserva a Centres Especials de Treball (CET).
un (el menor preu)

varis (Annex II del quadern annexos )

F. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE: La Responsable tècnica de Medi Ambient de
de Manlleu.
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G. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
.2 del quadre de
característiques
LOT 1 - Servei de recollida de residus i neteja viària:
Grup: R
Subgrup: R-5 Categoria: 90511100-3 (Servicios de recogida de desperdicios
sólidos urbanos).
Grup: R
Subgrup: R-5 Categoria: 90511300-5 (Servei de recogida de basuras).
Grup: R
Subgrup: R-5
Categoria: 90512000-9 (Servei de transporte
de desperdicios).
Grup: U
Subgrup: U-1 Categoria: 90610000-6 (Servicios de limpieza y barrido de
calles).
LOT 2 - Servei de recollida de residus voluminosos
La classificació potestativa no està prevista en tractarde Treball.

H. CAPACITAT I SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA
H.1. Capacitat:
cional:

Si

Pel LOT 1 Recollida de residus i neteja viària:
Estar inscrits al registre de transportistes de residus de Catalunya i mantenir la inscripció durant tots
els anys del contracte.
Pel LOT 2

Recollida de residus voluminosos:

És obligatori estar inscrit en un Registre oficial de licitadors:

No

H.2. Solvència econòmica i financera: Cal aportar:
LOT 1 - Servei de recollida de residus i neteja viària:
a) Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, per import
igual o superior a 1,5 vegades el valor estimat del contracte del lot.
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Valor estimat del contracte
Import solvència econòmica
LOT 2 - Servei de recollida de residus voluminosos
a) Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, per import
igual o superior a 0,5 vegades el valor estimat del contracte del lot.
Valor estimat del contracte
Import solvència econòmica

562.828,57
844.242,86

mitjà requerit és el que millor pot acreditar la seva solvència econòmica i financera.
H.3. Solvència tècnica o professional:

LOT 1 - Servei de recollida de residus i neteja viària:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en què
s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Els serveis o treballs
efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una
declaració de l'empresari acompanyada dels documents que es troben en el seu poder que
acreditin la realització de la prestació; si escau, aquests certificats seran comunicats
directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

b) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de l'empresa
i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte així com dels tècnics
El mínim exigit és: les persones r
de llicenciatura/grau en enginyeria industrial, ciències ambientals o equivalent.
c)

contracte.
El m
de gestió ambiental: ISO 14001, EMAS o equivalent.
prestacions a realitzar, es considera que el mitjà requerit és el que millor pot acreditar la seva
solvència tècnica o professional.

LOT 2 - Servei de recollida de residus voluminosos
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en què
s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Els serveis o treballs
efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el
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destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una
declaració de l'empresari acompanyada dels documents que es troben en el seu poder que
acreditin la realització de la prestació; si escau, aquests certificats seran comunicats
directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
ulat en un dels anys sigui igual o superior al 25% de
b) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de l'empresa
i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte així com dels tècnics

llicenciatura/grau en ciències ambientals, enginyeria agrònoma o equivalent.
c)

contracte.
de gestió ambiental: ISO 14001, EMAS o equivalent.

d)

H.4. Especificar categoria professional i qualificació del person
el contracte:
Si

No

I. GARANTIA PROVISIONAL

J. GARANTIA DEFINITIVA
Lot 1, s
anualitat (IVA exclòs).
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que, en tractareximeix al contractista de la garantia definitiva.

reball, el precepte citat

K. MESA DE CONTRACTACIÓ
Estarà composada per les persones que segueixen o per les persones indicades que els substituïran en
Presidència:

Maria Teresa Anglada i Mas
i Àlex Garrido i Serra

Vocalies:

regidora de Medi Ambient (substituït/ïda, si

alcalde)

Manel Vázquez Díaz
successiva, per Anna Vilargonter Espadaler
Assumpta Torrents Corbatera
Pressupostària)

escau i de forma
tècnica de Serveis Econòmics, i

Assumpta Crosas Armengol, secretària municipal o persona que
accidentalm
per Montse Riera Gibert tècnica jurídica, i Josep Pou i Vilalta -coordinador de
)
M.

Carme

Noguer

Portero,

Coordinadora

de

Planificació

Estratègica,

successiva, per Josep Pou i Vilalta Territorials, Habitatge i Medi Ambient i Enric Gil Marès -arquiecte municipal).
M. Dolors Colom Baucells

Tècnica Municipal de Medi Ambient (substituït/ïda,
enginyera tècnica
municipal, i Xavier Molina Anadón, arquitecte tècnic municipal)
Secretaria:

Martí Aumatell Torrents, amb veu i sense vot
Pujadas Marco - tècnica de Contractació, Compres i Patrimoni, i Imma Bufí
Bosch, administrativa de Serveis Territorials.

L. ADMISSIÓ DE VARIANTS:

No

M. TERMINI DE VIGÈNCIA DE LES PROPOSICIONS:
r lloc dins el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data
Per tant, els licitadors estan obligats a mantenir les seves ofertes durant el termini indicat i quinze dies
s amb valors anormals.

N. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
No existeixen altres obligacions específiques del contractista a banda de les previstes a la clàusula
corresponent del plec.
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i OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS:

LOT 1: Servei de recollida de residus i neteja viària

A) Durant
servei del contracte que condueixi vehicles i/o maquinària.
B) Durant tot el contracte:
o

o

ats per

arboni associada a tots els serveis contractats i
implantats en la fase II i, anualment, actualitzar aquest càlcul i adoptar mesures per a la
seva reducció progressiva
. El
càlcul de la petjada de carboni inclourà totes les activitats del servei (elements fixos i

o La roba dels equip
o
en aquells llocs
de treball que sigui possible, tant de forma directa com indirectament en els proveïdors o
serveis que se subcontractin.

Justificació de la seva exigència:
Per promoure la millora ambiental i social dels serveis de recollida de residus i neteja viària.
ta:
electiva mitjançant el sistema porta a porta, còpia
un vehicle o maquinària.
2023, abans del 15 de febrer de cada anualitat natural,
per registre electrònic
document justificatiu amb els càlculs i detallant el compliment de totes i cadascuna de les condicions
especificades
rtat B).
Infracció: infracció de caràcter greu
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LOT 2: Servei de recollida de residus voluminosos
A)

itar haver format en conducció ecològica tot el personal al
servei del contracte que condueixi vehicles.
B) Durant tot el contracte:
a.
b.
Justificació de la seva exigència:
Per promoure la millora ambiental del servei de recollida de residus voluminosos.
Pe
a mitjançant el sistema porta a porta, còpia
un vehicle o maquinària.
2023, abans del 15 de febrer de cada anualitat natural,
document justificatiu detallant el compliment de totes i cadascuna de les condicions especificades en
Conseqüències
Infracció: infracció de caràcter greu
Obligacions contractuals essencials:
clàusula relativa a la protecció de dades personals.

P. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Es podrà modificar el contracte:

Si

LOT 1 - Servei de recollida de residus i neteja viària:
Supòsits en què es podrà modificar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ampliació de les zones de recollida de residus municipals i/o de neteja viària.
Increment o disminució dels mitjans tècnics i/o modificació de la seva
ubicació.
Variació dels horaris dels serveis.
Increment o disminució del transport dels residus municipals recollits.
Variació de
via pública.
Incorporació de nous sistemes de recollida de residus municipals i/o de neteja
viària.
prestació dels serveis de recollida de residus municipals i/o neteja viària.
Canvis normatius.
Nous objectius o índexs de qualitat.
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o
o

Variació de les necessitats de comunicació ambiental.
Variació en les necessitats i/o de la forma de tributació relativa a la recollida i
el tractament de residus.

Condicions o circumstàncies que justifiquen les modificacions indicades:
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o

Incorporació de noves zones de recollida de residus municipals i/o de neteja
viària.
Creació de noves zones urbanitzades, ampliació de les existents, augment de
la població o major grau de civisme.
de les existents.
Modificació del número de contenidors, bujols, cubells, papereres o altres
elements en determinades zones o barris per prestar un millor servei a la
ciutadania.
Modificació dels horaris en què es presten els serveis per donar una millor
resposta a les necessitats del municipi.
Modificació dels centres on es porten a tractar els residus municipals recollits.
Variació significativa de la quantitat recollida de qualsevol fracció i/o de la
necessitat de neteja viària.
Increment o disminució de les fraccions a recollir separadament.
Increment significatiu de residus en determinades zones (per un major o
diferent ús respecte el moment de contractació) que requereixi un augment
en la intensitat del servei de neteja o una modificació del sistema implantat a
la zona.
Nous sistemes de recollida de residus i/o neteja viària i/o reducció dels
necessitats de dotacions fixes per una reducció dels mitjans tècnics de
recollida de residus o neteja viària.
millorar el control dels serveis prestats i/o de la participació de la ciutadania.
en els àmbits de la recollida
de residus i/o la neteja viària.
contracte.
Increment o disminució de les campanyes de sensibilització per una variació
en les necessitats informatives i/o comunicatives (modificacions dels serveis,
Modificació de les fraccions de residus a gravar en la taxa justa de residus.
relatiu a la recollida i el tractament de residus.

LOT 2 - Servei de recollida de residus voluminosos
Supòsits en què es podrà modificar:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ampliació de les zones de recollida de residus voluminosos.
Increment o disminució dels mitjans tècnics i/o modificació de la seva
ubicació.
Variació dels horaris dels serveis.
Increment o disminució del transport dels residus voluminosos recollits.
Variació de la producció dels residus voluminosos.
Incorporació de nous sistemes de recollida de residus voluminosos.
prestació dels serveis de recollida de residus voluminosos.
Canvis normatius.
Nous objectius o índexs de qualitat.

des.

Condicions o circumstàncies que justifiquen les modificacions indicades:
o Incorporació de noves zones de recollida de residus voluminosos.
o Creació de noves zones urbanitzades, ampliació de les existents, augment de
la població o major grau de civisme.
o
existents.
o Incorporació de nova maquinària per la preparació per la reutilització i/o el
reciclatge dels residus voluminosos.
o Modificació dels horaris en què es presten els serveis per donar una millor
resposta a les necessitats del municipi.
o Modificació dels centres on es porten a tractar els residus voluminosos
recollits.
o Variació significativa de la quantitat recollida de residus voluminosos.
o Increment o disminució de les fraccions a recollir com a residus voluminosos.
o Increment significatiu de residus voluminosos en determinades zones (per un
major o diferent ús respecte el moment de contractació) que requereixi un
augment en la intensitat del servei o una modificació del sistema implantat a
la zona.
o Nous sistemes de recollida de residus voluminosos o reducció dels existents
o

o
o

o

necessitats de dotacions fixes per una reducció dels mitjans tècnics de
recollida de residus voluminosos.
millorar el control del servei prestats i/o de la participació de la ciutadania.
residus voluminosos (ex: aparició de nous sistemes de responsabilitat
ampliada del productor, etc.).
Nous objec
contracte.

Qualsevol modificació contractual es farà efectiva previ informe de la persona responsable del
contr
Q. REVISIÓ DE PREUS
Possiblitat:
Justificació:

Si
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Tractant-

ació de la inversió superior a cinc anys, es preveu

transcorreguts així dos anys des de la formalització del contracte i havent-se executat ja al menys el
20% del seu import.
Aquesta revisió es farà anualment a any vençut aplicant els valors dels índexs als períodes mensuals
corresponents i el seu darrer valor es prendrà com a referència pels pagaments del següent any.
La recuperació de la inversió es superior a cinc anys, concretament es produeix en 8 anys segons la
justificació de la taula següent, que reflecteix el flux de caixa segons l'article 10 del RD 55/2017 de 3
de febrer pel qual es desenvolupa la llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia
espanyola.
LOT 1: Servei de recollida de residus i neteja viària

LOT 2: Servei de recollida de residus voluminosos

Fórmula:
respostes dels operadors de mercat, és la següent:
LOT 1: Servei de recollida de residus i neteja viària

-

http://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=23-2632&nult=15

-
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http://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=23-2632&nult=15
No es consideren revisables en cap cas els costos associats a les amortitzacions, els costos
financers, les despese
LOT 2: Servei de recollida de residus voluminosos

-

http://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=23-2632&nult=15
http://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=23-2632&nult=15

No es consideren revisables en cap cas els costos associats a les amortitzacions, els costos
finan
D'acord amb allò que preveu l'article 9 del Reial Decret 55/2017, sobre la revisió periòdica i
res i
administracions públiques, per als contractes amb un preu igual o superior a cinc milions
informe

a) Sol·licitar a cinc operadors econòmics del sector la remissió de la seva estructura de
costos.
b)
que sigui possible, la informació de les respostes que rebi dels operadors econòmics que
esmenta la lletra anterior.
c)
d)

estructura de costos al Comitè Superior de Preus de
tructura de costos que esmenta la lletra d) anterior. En cas
que el Comitè consideri que la informació remesa no és suficient o requereixi algun
contractació.

En el cas de les comunitats autònomes i de les entitats locals, així com dels organismes i les
ultiu en
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de Preus de Cont

R. TERMINI DE RECEPCIÓ O CONFORMITAT DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE
No

màxim

S. TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE
Si, de 3 mesos de durada pel LOT 1
No

Justificació: per la pròpia naturalesa del contracte i

reservat a Centres Especials de Treball per a la inclusió laboral de persones amb discapacitat.

T. SUBCONTRACTACIÓ
Existeixen treballs/tasques que no poden ser objecte de subcontractació:

LOT 1 - Servei de recollida de residus i neteja viària:
Si, existeixen treballs/tasques que no poden ser objecte de subcontractació
Justificació:
contingut del contracte es considera essencial i crític, de forma que només es podran
subcontractar els següents serveis:
- Serveis complementaris de recollida de residus (repàs de rutes, rentat i manteniment dels
elements de contenció, retirada dels
porta a porta).
- Servei de recollida de la fracció vidre.
- Serveis de reg i baldeig.
- Serveis o accions informatives de comunicació
- Altres treballs especialitzats
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LOT 2 - Servei de recollida de residus voluminosos:
Si, existeixen treballs/tasques que no poden ser objecte de subcontractació
Justificació:
La subcontractació podria suposar dificultats en el control del servei,
menor eficàcia del mateix.
En tractar-

cap treball que pugui ser subcontractat.

U. ALTRES CAUSES DE RESOLUCIÓ
Serà causa de resolució sense dret a indemnització a favor del contractista, a més de les causes
previstes en la clàusula corresponent del plec, les següents:

1.
implicarà un IQ anual del servei màxim del 58%).
2.

residus voluminosos) durant dos mesos seguits.

en el contracte, serà el que prengui la decisió definitiva de resoldre o no el contracte.

Assegurança responsabilitat civil:
LOT 1 - Servei de recollida de residus i neteja viària:
Import igual o superior
LOT 2 - Servei de recollida de residus voluminosos

W. INFRACCIONS
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A part del règim sancionador general previst als PCAP, es consideraran les següents
PPT:
la prestació dels serveis contractats, així com la seva correcta
la contracta. Les desviacions a la baixa podran tenir una repercussió directa sobre la
certificació i/o, fins i tot, ser motiu de resolució de contracte.
La sistemàtica per a avaluar els resultats implica un recompte de tots els indicadors
per a cada servei.
següents resultats:

lt greus.
següents rangs:

Nombre de faltes
Fins a 3 faltes lleus
Per més de 3 faltes lleus
Per cada falta greu
Per cada falta molt greu

IQ
IQ
IQ
IQ
IQ

Disminució IQ
0%
2%
4%
6%

entre el 95% i el 85%: qualitat molt bona.
entre el 84% i el 72%: qualitat bona.
entre el 71% i el 60%: qualitat suficient.
entre el 59% i el 48%: qualitat insuficient.
més petit del 47%: qualitat inacceptable.

me en què justificarà:
La programació dels treballs inspeccionats durant el mes.

corresponent.
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La relació detallada de tots els incompliments amb la fitxa corresponent

els indicadors.
Metodologia de penalització
ar es composa de dos factors:
Factor quantitatiu: és el resultat del càlcul del nombre de faltes comeses

total anual del contracte. Aquest % dependrà de la variació
Import de la penalització = factor quantitatiu + factor qualitatiu
Dades pel càlcul de les penalitzacions a aplicar

Variació de IQ
respecte IQ pactat

Factor Quantitatiu:
Penalització per tipologia

Factor qualitatiu: %
de penalització a
aplicar sobre el preu
total mensual de
cada Lot de la
contracta

Fins a un 8%
Entre 9% i 12%
Entre 13% i 16%
Entre 17% i 24%
Entre 25% i 36%
Major de 36%

penalitzacions
0,5%
1%
2%
3%
Resolució de contracte

Podrà ser motiu de resolució de contracte quan, en qualsevol dels serveis contractats,
es produeixi alguna de les situacions següents:
pactat (el que implicarà un IQ anual del servei màxim del 58%).
47% (tant de neteja viària com de recollida,
incloent els residus voluminosos) durant dos mesos seguits.
qualitat en el contracte, serà el que prengui la decisió definitiva de resoldre o no el
contracte.

at (95%), sempre tindran
una repercussió econòmica sobre el cost total de la contracta i no sobre el servei
determinat. En aquest cas, és una valoració qualitativa ja que quantes més faltes
greus, més gran serà el descens dels IQ i, per tant, la penalització també serà més
gran.
Les penalitzacions parcials que es poden produir per faltes comeses en el conjunt del
mes tindran el mateix cost. En aquest cas és una valoració quantitativa.

Unitat / Àrea

Negociat adm SSTT - Àrea de Serveis territorials, medi
ambient i habitatge
MAT
Codi de verificació

Document

Expedient

AST15I01H6

CTR/19/2020

La suma de tots dos conceptes (qualitatiu i quantitatiu) és el que es comptabilitzarà
en el règim penalitzador del control de qualitat segons els indicadors de qualitat.

X. CESSIÓ DEL CONTRACTE
No
Justificació:
Les qualitats
contracte.

Y. PRESENTACIÓ ELECTRÒNICA PROPOSICIONS
Sobre Digital és la
següent:
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
del Contracte de serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i
neteja viària
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1. Definició de l'objecte del contracte
stiques.
característiques.
es 145 i 202 de la LCSP, es determina a
A.3. del quadre de característiques.
quest contracte compten
Catalunya, ja que el projecte presentat
ha estat seleccionat com
un dels projectes pilot en la convocatòria de compra pública innovadora 2019 en el marc de
la Resolució TES/3484/2019 per a la realització de projectes pilot de compra pública
aprovades per Resolució TES/2791/2019
, les empreses
adjudicatàries del lot 1 i 2 hauran de:
externa, publicitat, material promocional) cal fer-

-

En els béns inventariables adquirits (fixos i mòbils) cal col·locar una etiqueta que

2. Codificació de l'objecte del contracte
La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV),
, de 5 de novembre
de 2002,
aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), es determina en
e de característiques.

3. Necessitat i idoneïtat del contracte

.

4. Naturalesa, règim jurídic i règim de recursos
4.1. Naturalesa i règim jurídic
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de la LCSP.
El règim jurídic del contracte es troba constituït per aquest plec de clàusules administratives
particulars i pel plec de prescripcions tècniques particulars, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (en endavant, LCSP) i la seva normativa de desplegament, i per la resta de
normativa legal aplicable.
El contractista haurà de complir en tot moment les prescripcions establertes en la normativa
aplicable de qualsevol àmbit, no només la vigent actualment sinó tota la que pugui sorgir al
llarg del contracte.
4.2. Règim de recursos
Recurs especial en matèria de contractació:
44 de la
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o
at de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant
el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la
interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13
de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen
els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial d

ajustar als terminis i requisits establerts en els articles 50
i següents de la LCSP.
L'escrit d'interposició es pot presentar en els llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Així mateix, es podrà presentar al Registre G
anlleu o
en el de l'òrgan competent per a la resolució del recurs.
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Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
Recurs ordinari de reposició:
contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui
t
procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

disposa la Llei 2
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu
comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

5. Pressupost base de licitació

aa

.

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa a
característiques.
també a
del quadre de característiques, i ascendeix a la quantitat allà indicada.

2.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència.
1. del quadre de característiques.
El preu màxim per anualitat serà el que es fixa a
característiques
apartat.

3. del quadre de
l mateix

6. Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efecte
LCSP, és el que es fixa a
4. del quadre de característiques.
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7. Aplicacions pressupostàries

partida pressupostària) a

.

quadre de característiques
dels exercicis següents, tot d'acord amb el que estableix la disposició addicional 2.2 de la
LCSP i l'article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

8. Durada del contracte i possibles pròrrogues
La durada del contracte és la fixada a
En cas d
de característiques.
La durada del contracte es podrà prorrogar
de característiques.

contractació i serà obligatòria

la finalització del termini de durada del contracte.

i 156 a 158 de la LCSP, es tramitarà de la forma establerta a
característiques i pel procediment previst a
rtat E.2 del mateix quadre.

145, 146,

E.3 del quadre de característiques
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10. Òrgan de contractació i persona responsable del contracte

la Disposició addicional segona de la LCSP. Tanmateix, i de conformitat amb les delegacions
efectuades a la sessió plenària del 27 de juny de 2019 (publicades al BOPB de 13.08.2019),
contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació.
. A la persona responsable del contracte li
correspon supervisarLa persona responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=Ajuntament+
de+Manlleu&reqCode=viewDetail&idCap=1921518

11. Participants a la licitació
Podran participar en la licitació les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d'obrar, acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica
o professional i la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l'objecte del contracte,
segons resulti dels seus respectius Estatuts o regles fundacionals, o s'acrediti degudament i
disposi d'una organització amb elements personals i materials suficients per a la correcta
execució del contracte.

consta detallada en

ues.

Pel fet de prendre part en aquesta licitació, tots els licitadors accepten l
notificacions relatives a aquest expedient administratiu per mitjans electrònics, de manera
resolucions i actes administratius que es d
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moment del procediment contractual (incloses les pròrrogues, si és el cas) informació sobre
tot allò declarat per les empreses licitadores o contractistes a altres administracions o
registres oficials (per exemple, sobre el compliment de les obligacions tributàries o de
expressament. En aquest darrer cas, caldrà que aportin els certificats corresponents.

12. Termini i lloc de presentació de les proposicions
Al tractarproposicions serà de trenta dies naturals comptadors
de licitació a l
(al Diari Oficial de la Unió Europea DOUE -),
preveu article 156 apartats 2 i 3.c) de la LCSP. El perfil del
contractant fixarà exactament la data límit per efectuar la presentació.
35 de la LCSP la publicació
precedir qualsevol altra publicació i els anuncis el perfil del contractant
.

ta

La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà, utilitzant
exclusivament mitjans electrònics, dins el termini a dalt esmentat i fins la data que
(i fins les 23:59:00 hores, de manera que les ofertes
rebudes amb posterioritat - és a dir de les 23:59:01 hores en endavant - es consideraran
extemporànies),
Sobre Digital
Y del quadre de característiques o bé a través del Perfil del Contractant de
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=Aju
ntament+de+Manlleu&reqCode=viewDetail&idCap=1921518
resoldre possi
Les ofertes únicament es podran presentar per mitjà de
que aquest e
Pública, com determina la Disposició addicional setzena.1.i) de la LCSP i, per tant, encara no
la verificació
de la concordança entre les ofertes presentada en format electrònic mitjançant sobre digital
o mitjançant suport físic (USB o similar).
digital a la web de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública:
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xh
tml?set-locale=ca_ES.
https://www.aoc.cat/portalsuport/licitacions_empreses/idservei/licitacions_empreses/
Els formats admesos per als doc
els següents:
Format de processador de text: .doc | .docx | .odt | .rtf | .sxw | .abw
Format de full de càlcul: .xls | .xlsx. | .ods
Format de presentació natiu de Microsoft PowerPoint: .ppt |.pptx | .odp
Format documental: .pdf | .odi
Format gràfic: .jpg | .bmp | .tiff | .tif
Format de dibuix: .dwg
comprimit (ZIP).

o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius
de 2, part 2 de 2).
un formulari per donar-

Document europeu únic de contractació (DEUC), quan aquest correspongui, per a rebre els
-NOTUM.
què es disposarà per presentar les ofertes a

preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres
corresponents. Es pot preparar enviar i xifrar aquesta documentació de forma esglaonada,

per a cada sobre juntament amb la documentació xifrada que
formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació
ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal
tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden

Unitat / Àrea

Negociat adm SSTT - Àrea de Serveis territorials, medi
ambient i habitatge
MAT
Codi de verificació

Document

Expedient

AST15I01H6

CTR/19/2020

contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per

presentada fins que no ha estat re
documentació tramesa.
ertes un
cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins
itueixi a una o unes ofertes
apartat A.2 del Quadre de característiques
contracte en lots, les empreses que vulguin concórrer a la licitació per varis lots hauran de
presentar ofertes separades per cadascun dels lots als que vulguin optar. Es permet la
clarament tots els lots als que es vol optar.
En cas de fallida tècnica
presentació de les mateixes pel temps que es consideri imprescindible, modificant el termini
el canvi de data a totes les empreses
que haguessin activat oferta. De la mateixa manera es procedirà en cas de fallida tècnica del
Es pot trobar material de suport sobre com prepara
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/docume
ntacio.xhtml
h) de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
fer en dues fases,
la seva presentació a tots els efectes, i després fe
-se aquesta segona remissió en el

termini de 24 hores, es considerarà qu
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En cas que es decideixi presentar la documentació en dues fases, cal tenir present que la
tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que
anera que no es pot produir cap modificació
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies,
encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variarés la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses
en dues fases.
Les proposicions extemporànies seran excloses. Les empreses licitadores que no hagin pogut
presentar la seva oferta dins de termini per raons tècniques que considerin imputables a la
que han impedit aquesta

programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus
amb les eines corporatives de l
. Així, és obligació de les empreses
seves ofertes amb virus, serà respo
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
CAP), les
empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català
i/o al castellà.
Les persones interessades en el procediment de licitació poden dirigircontractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través
del tauler esmentat, residenciat en
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=Ajuntament
de Manlleu&reqCode=viewDetail&idCap=1921518).

Cada licitador només podrà presentar una oferta, sense perjudici que pugui concórrer, si és
apartat A.2 del Quadre de característiques, als diferents lots en les
Tampoc podrà subscriure cap oferta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment
o figurés en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les sol·licituds per ell subscrites.
La presentació d'una oferta suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut
de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o cap reserva, així com
l'autorització a la Mesa de Contractació, a la Unitat Tècnica de Contractació i a l'òrgan de
contractació per consultar les dades recollides en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat
membre de la Unió Europea.
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electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança
per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de

910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa
membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats
membres.

guardat sense efectuar-

13. Documentació a presentar i contingut de les proposicions
als de en

tres sobres:
SOBRE A: Documentació administrativa
SOBRE B

SOBRE C: Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris
avaluables de forma automàtica
El contingut de les proposicions (sobres) consta a

financera i professional o tècnica
.1.b de la LCSP en els contractes de serveis no és
contracte)

(atenent al codi CPV del
presari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la
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classificació corresponent al contracte (apartat G del quadre de característiques) o bé
acreditant els requisits específics de solvència exigits.
Solvència econòmica i financera:
El

ÚNICAMENT el
. del quadre de característiques
,
87.1
de la LCSP (presentant la corresponent documentació prevista en el mitjà en concret):
a)
en

tat H.2. del quadre de característiques.

anuals aprovats i dipositats
en dit Registre, i en cas contrari per els dipositats en el registre oficial en el que
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b)
2. del quadre de característiques.
Cal acreditar que es disposa de dita assegurança, mitjançant un certificat de
H.2. (import que no pot ser inferior al valor estimat del contracte) que haurà
c) Patrimoni net, o b
quadre de característiques.

2. del

reditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera de
cas es determini reglamentàriament.
En tot cas, la inscripció en els Registres Oficials de Licitadors i Empreses Classificades de
excepte prova en contra, les condicions de solvència econòmica i financera de
mpresari no pogués facilitar les referències sol·licitades,
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra
contractació a proposta de la Mesa d
Solvència tècnica o professional:
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ÚNICAMENT el
3. del quadre de característiques
90 de

,

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que
inclogui import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats
s'acrediten mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el
destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat,
mitjançant una declaració de l'empresari acompanyada dels documents de què
disposi que acreditin la realització de la prestació
han de ser comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat
competent.
Per
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l'empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del
control de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius corresponents.
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per
l'empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa.
d) Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de
respondre a un fi especial, un control efectuat per l'òrgan de contractació o, en
nom d'aquest, per un organisme oficial o homologat competent de l'Estat en què
estigui establert l'empresari, sempre que hi hagi acord de l'organisme esmentat.
El control ha de versar sobre la capacitat tècnica de l'empresari i, si és necessari,
sobre els mitjans d'estudi i de recerca de què disposi i sobre les mesures de
control de la qualitat.
e) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de
l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte així
com dels tècnics encarregats directament de
f) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que
g) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i la importància del seu
personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació
justificativa corresponent.
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h) Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic de què es disposarà
per a l'execució dels treballs o prestacions,
documentació acreditativa pertinent.
i)

subcontractar.
76.1 de la LCSP, els

li
H.4. del quadre de característiques.

15. Garantia provisional
Les persones licitadores hauran de constituir la garantia provisional quan així es determini a
no podrà ser superior a un 3% del pressupost del contracte, de conformitat amb allò que
106 de la LCSP.
provisional constarà en el mateix apartat del quadre de característiques.

16. Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la que
es determina a
111.1 de la LCSP, la garantia no serà retornada o
cancel·lada fins
satisfactòriament el contracte, o bé fins que es declari la resolució del contracte sense culpa
del contractista.
le 107.1 de la LCSP i
garantia, es farà constar en el mateix apartat del quadre de característiques.

17. Mesa de contractació
La Mesa de contractació és l
LCSP i al 22 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment el
TRLCSP.
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en la disposició

addicional 2a.1 de la LCSP i
president, un secretari i, almenys, tres vocals, tots ells designats
entre els quals haurà de figurar, obligatòriament, les persones responsables de la Intervenció
K del quadre de característiques.

millor oferta són els que

serà el previst en

el

20. Variants
142 de la LCSP, es concreta a
En els casos en q
que no existeixi la Mesa) exclourà a les persones licitadores que en presentin en la seva
proposició.

21. Proposicions anormals o desproporcionades
reu com a únic criteri de valoració, es consideraran ofertes
RGLCAP.
ser complerta per ser anormal, es consideraran aquells paràmetres objectius fixats, referits a
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conjunt, per a cadascun dels criteris de valoració establerts en
i es contrastaran amb les ofertes presentades.
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal,
precisi les condicions, i actuar conforme al previst en els a
LCSP.
En concret, la Mesa de Contractació, a través del seu secretari/ària, sol·licitarà a la persona
licitadora, a través de
o bé
correu electrònic que hagi facilitat, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat
rtinents.
El termini que se li condeixi per presentar aquesta documentació haurà de ser suficient per
permetre al licitador justificar i desglossar raonadament els paràmetres en base als quals
era telemàtica.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no rep la informació justificativa
sol·licitada, podrà entendre que la proposició no podri
Si la Mesa rep la corresponent justificació sol·licitada en el termini fixat, la valorarà (previ

del personal són inferiors als previstos al conveni.

22. Examen de les proposicions
Una vegada finalitzat el termini de presentació de proposicions,
Sobre Digital

constar

bertura de les proposicions, que
ns del mateix, el primer dels sobres.

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores

de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual segur que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de
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clau sigui introduïda amb anterioritat, el sistema garanteix que la documentació sigui
inaccessible fins que la mesa es constitueixi vàlidament en el dia i hora indicats per a cada
sobre.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la
valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver

documentació mínima obligatòria.
Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari fins
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà,
en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de
gin de derivar de la
-se
proposar
ntació opcional o relativa a criteris
proposarnaturalesa de les dades a les quals no es pugui accedir.
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el

podran dur a terme a través de la funcionalitat
la
documentació corresponent.

-NOTUM.
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Aquests requeriments s
A) Obertura del Sobre A i verificació de la declaració presentada
presentació de proposicions, la Mesa de contractació, es constitueix en acte privat per obrir i
Document europeu únic de contractació (DEUC).
Si la mesa observa defectes o omissions esmenables en aquest document, ho ha de
que els esmenin davant la Mesa en el termini màxim de tres dies naturals.
Transcorreguts els esmentats terminis i esmenats, en el seu cas, els defectes o omissions de
la declaració presentada, la Mesa ha de pronunciar-se expressament sobre les proposicions
admeses a la licitació, les rebutjades i les causes del seu rebuig.
B) Obertura del Sobre B corresponent a la documentació tècnica, i del Sobre C
corresponent a la proposició econòmica
valoració que es determinen a
de la naturalesa subjectiva o automàtica de la valoració.
i es lliurarà el seu contingut al/a la
tècnic/a municipal responsable de la matèria objecte del contracte, vocal de la mesa, que
del sobre C no serà públic atès que la licitació es porta a terme
a través de mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta la Plataforma de Licitació
sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.
La Mesa es reunirà en un tercer acte privat p

en el lloc, dia i hora que

cau, quines ofertes que no han estat admeses per no adequar-se la primera
determinarà la puntuació obtinguda per les restants empreses licitadores en relació amb els
c

per causes relacionades amb el contingut del sobre B, si escau, i es donarà lectura a les
automàtica o objectiva i, seguidament, sempre que sigui possible, es procedirà a efectuar-ne
la valorac
i a formular la corresponent
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les actes corresponents, en les quals cal reflectir el resultat del procediment i les seves
incidències.

es comunicarà d'acord amb el procediment establert en els
de les administracions públiques.
D) Valoració de les proposicions
La Mesa de contractació és l'òrgan competent per valorar les proposicions. A aquest efecte,
pot sol·licitar, abans de formular la seva proposta, tots els informes tècnics que consideri
necessaris. Igualment, pot sol·licitar-los, quan ho cregui adient, verificar que les proposicions
compleixen amb les especificacions tècniques d
LCSP.

amb la proposta formulada, ha de motivar la seva decisió.

23. Classificació de les ofertes i requeriment al licitador que hagi presentat

requeriment al licitador que hagi presentat la millor oferta.

classificació de les ofertes i

150 de la LCSP, la mesa classificarà, per ordre
decreixent, les proposicions presentades que no hagin estat declarades desproporcionades o
anormals, atenent als criteris
establerts en aquest plec, podent sol·licitar els
informes tècnics que consideri oportuns.

Tot seguit, es requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta per tal que, dins del
termini de 10 dies hàbils comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut el
requeriment, presenti la documentació que preveu la clàusula següent.
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24. Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel
El lici
que li siguin requerits en els termes previstos en la documentació contractual i en la seva
oferta i, en particular, els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les
ambdós casos amb una declaració responsable de no haver-

-ne exempt), i
corresponent rebut pagat, si escau, dins del termini

aquests documents constin actualitzats al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Manlleu per obtenir de forma directa la seva acreditació. Els corresponents certificats podran
ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
En cas que el licitador no atengui adequadament el requeriment en el termini assenyalat i
quedat classificades les ofertes.
Així mateix, a aquell licitador que no hagi atès el requeriment anterior, se li exigirà, en
t import es farà efectiu contra aquella.
de presentar juntament amb la documentació abans esmentada, la detallada a Annex VII
corresponent a la documentació del sobre A de la proposició, que
en el moment de la presentació es va aportar mitjançant declaració responsable o DEUC.
anterior, el licitador que ha p
declaració de Annex VIII del
tornar a presentar la documentació en qüestió.

degudament emplenada enlloc de

També haurà de presentar Annex XI
en els
de tractament de dades comporti que les dades estiguin allotjades en servidors propis o
contractats pel licitador.
Catalunya i anar degudament signada pel licitador que ha presentat la oferta econòmicament
més avantatjosa.

25. Successió en el procediment
144 de la LCSP, si, durant la tramitació del procediment i abans de
ídica de l'empresa licitadora per fusió, escissió o
per la transmissió del seu patrimoni empresarial, la societat absorbent, la resultant de la
fusió o la beneficiària de l'escissió o l'adquirent del patrimoni la succeirà en la seva posició en
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el procediment, sempre que reuneixi les condicions de capacitat i manca de prohibicions de
contractar, i acrediti la solvència en les condicions exigides en aquest plec per participar en
el procediment d'adjudicació.

26. L'adjudicació
dicarà el contracte en el termini dels cinc dies hàbils següents al
de recepció de la documentació requerida.
L'adjudicació, que haurà de ser motivada, es notificarà a tots els licitadors i, simultàniament,
es publicarà al perfil del contractant dins dels quinze dies naturals següents, indicant, en
ambdós casos,
istratiu comú de les administracions públiques de forma
que quedi constància de la recepció per part de la persona destinatària, i també de la data,

previst a

158 de la LCSP,

terme, els licitadors tenen dret a retirar la seva proposició i a
No podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui
La resta de licitadors que no resultin contractista tenen un termini d'un any, comptat des de
la data de recepció de la notificació de l'adjudicació, per retirar la documentació. Una vegada
transcorregut aquest termini sense que s'hagi retirat la documentació, l'Ajuntament
procedirà a la seva destrucció sense necessitat d'haver-ho de comunicar a l'interessat.

27. Formalització del contracte
3.3 de la LCSP, en tractarsusceptible de recurs especial en matèria de con
44.1 del mateix text, la formalització no podrà efectuar-se abans de que transcorrin quinze
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Els serveis dependents de l
contractació requeriran
adjudicatària per tal
que formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies naturals comptadors des del
següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini
previ
olució del

recurs hagi aixecat la suspensió.

36 i 153.6 de la LCSP, respectivament, el
contracte es perfeccionarà amb la seva formalització, en document administratiu, mitjançant
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electrònica, i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciarAquest contracte serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic, no obstant, el
contractista po
totes les despeses que generi aquest tràmit. En cap cas es podrà incloure en el document en
què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes de
A més, aquells que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació (UTE), hauran
unió temporal en la qual consti el nomenament de representant o apoderat únic de la unió
amb poders bastants per a exercitar els drets i poder complir les obligacions que es derivin
del contracte fins a la seva extinció.

28. Publicitat de la formalització del contracte.
la LCSP, la formalització del contracte es
publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea.
Europea haurà de fer-se dins del termini de 10 dies a comptar des de la data de
formalització del contracte.
Tam

al perfil del contractant de
en el termini màxim de quinze dies des del seu perfeccionament. La publicació

29. Co

i la formalització

a formalització del
contracte es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya
d'acord amb el que estable
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

30. Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats en el plec de prescripcions
tècniques particulars i en les clàusules del contracte, aquells que resultin de la resta de
documentació contractual i de la normativa aplicable i, en particular, els següents:
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A) Obligacions del contractista
1. Són obligacions del contractista:
1. No sots-arrendar, cedir o traspassar els drets i obligacions que provenen del contracte
sense autorització expressa de l'Ajuntament, la qual s'atorgarà si hi concorren les
condicions legals necessàries i tenint en compte les característiques que ofereixi
l'adjudicatari. Es podran, fins i tot, establir garanties addicionals per a l'autorització del
traspàs del servei.
2. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, de
seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb discapacitat,
I, en particular en relació amb la salut, es compromet a complir, durant tota la durada
del contracte, totes les mesures de prevenció i contenció que adoptin les autoritats
competents per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i, en especial, a
adoptar totes les mesures higièniques i sanitàries que determinin les autoritats
sanitàries competents i qu
contracte.
3. Pagar tots els tributs i altres obligacions econòmiques, ja siguin estatals, autonòmics
i/o municipals, que derivin del contracte.
4. Subscriure i tenir vigent en tot moment la corresponent assegurança de
apartat V del quadre
de característiques, que cobreixi tots els danys i perjudicis que es causin a tercers
196 de la LCSP.
sentarà a la
persona responsable del contracte còpia del rebut acreditatiu de la renovació de la
pòlissa.
5.
prestació del servei segons les especificacions contingudes en el plec de prescripcions
forma immediata en circumstàncies especials o urgents amb els mitjans necessaris
que la situació requereixi.
6. Informar prèviament a la persona responsable del contracte de totes les variacions
que es plantegi introduir quant a dotacions de personal, material, organitzatives i de
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prestació del servei amb la necessària antelació per a què puguin ser o no
acceptades.
7. Iniciar la prestació del servei en
contracte (excepte en els casos de previsió diferent continguda en el propi
contracte).
8.
contracte, a través del qual es can
contractació entre la persona responsable del contracte i el contractista, i que tindrà
a més les obligacions previstes a la clàusula relativa a les
9.
inspectora per tal de facilitar el desenvolupament de les seves tasques.
10. Fer constar en la factura el codi de comanda que el responsable del contracte
facilitarà al contractista.
11.
l.
12. Facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació als seus
subcontractistes (en cas de ser prevista la subcontractació) o subministradors en els
13.

ixi relativa a l afiliació i alta a la
Seguretat Social dels treballadors destinats a la prestació del servei contractat a fi de
decret legislatiu 8/2015, de 30 d
general de la Seguretat Social.

ext refós de la Llei

14. En cas que a la finalització del termini de vigència inicial o de les possibles pròrrogues

15. Complir les previsions legals en matèria de transparència, de conformitat amb les
disposicions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern. Concretament haurà de complir les obligacions de difusió
-les al seu propi portal de transparència; en aquest cas el
rar la informació en el termini i les condicions que
major desagregació possible de les dades i amb la inclusió de les metadades
transparència i administració electrònica i la legislació aplicable.
16. Complir les disposicions vigents en matèria de prevenció de riscos laborals i, de
manera especial, de les obligacions
fixades pel Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article
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24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals en matèria
de coordinació d'activitats empresarials.
En concret, l'empresa contractista restarà obligada a elaborar i trametre
electrònicament tota la documentació acreditativa del compliment de la normativa de
Coordinació d'Activitats Empresarials, mitjançant l'aplicació informàtica corresponent i
de conformitat amb les instruccions de la persona responsable del contracte, amb
17. Complir les altres obligacions que figurin, si és el cas, en
característiques.

del quadre de

per a fercorrespongui fer front en relació als serveis duts a terme durant el mes anterior, a través de la
compensació corresponent.

L'Ajuntament estarà subjecte a totes les obligacions que es derivin naturalment de l'objecte i
causa del contracte.

i obligacions contractuals essencials

característiques i el seu incompliment comportarà les conseqüències que es concreten
en
202.3 de la LCSP, i en la clàusula relativa al
a
de característiques i el seu incompliment
que
disposa la clàusula relativa les
del present Plec.

32. Modificació del contracte
La possibilitat de modificació del contracte, sempre per raons d'interès públic i en els
204 i 207 del dit text legal, es concreta en

.

En tot cas, si
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preu del contracte a què pot afectar (màxim 20%) i el procediment a seguir, es detallen en
el mateix apartat P indicat (article 204 de la LCSP).
només podrà efectuarque, amb caràcter

Aquestes modificacions però, no
variacions

estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que les motiva.
de mesures fiscals, financeres i administratives, i en relació a la prerrogativa de
190
sponguin.

33. Facturació i règim de pagament
El contractista tindrà l obligació de presentar la factura que hagi expedit pels serveis prestats,
a responsable del contracte per a
la tramitació de la mateixa, davant el registre administratiu de la Intervenció municipal a
https://tramits.manlleu.cat/siac/info.aspx?info=factura
Les factures
estableixi el marc normatiu corresponent i a les previsions establertes en el plec de
prescripcions tècniques. En tot cas serà necessari que en la factura consti el codi de
comanda que el responsable del contracte facilitarà al contractista, així com el codi
.
El seu pagament es realitzarà, dins el termini legalment establert, a partir de l'entrada de la
de la persona responsable del contracte, i sens perjudici que se li pugui exigir la presentació
dels documents de liquidació de quotes a la Seguretat Social (Relació nominal de treballadors
- RNT - i Rebut de liquidació de cotitzacions - RLC-) del personal destinat a l'execució del
contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions amb la Seguretat Social.

que es pot descarregar en el següent enllaç:

, degudament signat i segellat,

https://tramits.manlleu.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=207&idnct=290&x=scYWUUu
ZNw+4NhkfmJ686A
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El contractista es compromet a pagar totes les factures dels seus proveïdors dins del termini
de 30 dies, a comptar des de la data de la seva recepció.
Especificitats de facturació del lot 1:
Les factures electròniques corresponents, que tindran caràcter mensual, es desglossaran
entre la despesa corresponent al servei de recollida de residus i el servei de neteja viària, de
de desglossar els imports corresponents a despesa general i a
Específicament, en la factura del Servei de recollida de residus
generada per la recollida de cada fracció de residu.
la implantació de les diferents fases de recollida de residus, aquest es facturarà a mesura
que aquestes es desenvolupin i de forma separada de la facturació mensual dels serveis
ordinaris de recollida de residus i neteja viària.
En cadascuna de les factures mensuals corresponents a les campanyes de sensibilització
ambiental caldrà especificar les tipologies/categories, cost unitari, unitats/dedicació i cost
total de cadascun dels elements implicats, siguin cubells/contenidors, bosses compostables,
elements de difusió, personal o altres.
A les factures corresponents als serveis de recollida de residus caldrà afegir-hi el redactat
.
Especificitats de facturació del lot 2:
A la factura dels serveis mensuals caldrà afegir-

34. Revisió de preus
És possible la revisió de preus tal com es
característiques.

concreta a

Tractantde la inversió superior a cinc
anys, e
partir del dia 1 de juny del 2024, transcorreguts així dos anys des de la formalització
del contracte i havent-se executat ja al menys el 20% del seu import.
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Aquesta revisió es farà anualment a any vençut aplicant els valors dels índexs als
períodes mensuals corresponents i el seu darrer valor es prendrà com a referència
pels pagaments del següent any.
La recuperació de la inversió es superior a cinc anys, concretament es produeix en 8
anys segons la justificació de la taula següent, que reflecteix el flux de caixa segons
l'article 10 del RD 55/2017 de 3 de febrer pel qual es desenvolupa la llei 2/2015, de
30 de març, de desindexació de l'economia espanyola.
LOT 1: Servei de recollida de residus i neteja viària

LOT 2: Servei de recollida de residus voluminosos

Fórmula:
La formula proposada per a la revisió de cadascun dels lots del contracte
amb les respostes dels operadors de mercat, és la següent:
LOT 1: Servei de recollida de residus i neteja viària

-

http://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=23-2632&nult=15
http://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=23-2632&nult=15

No es consideren revisables en cap cas els costos associats a les amortitzacions, els
costos financers, les despeses gen
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LOT 2: Servei de recollida de residus voluminosos

-

http://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=23-2632&nult=15
http://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=23-2632&nult=15

No es consideren revisables en cap cas els costos associats a les amortitzacions, els
costos financers,
D'acord amb allò que preveu l'article 9 del Reial Decret 55/2017, sobre la revisió
periòdica i predeterminada de preus en els contractes del sector públic diferents dels
dels contractes de subministrament
equipament de les administracions públiques, per als contractes amb un preu igual o
contractació un informe
contractació ha de:
a) Sol·licitar a cinc operadors econòmics del sector la remissió de la seva estructura
de costos.
b) E
la informació de les respostes que rebi dels
operadors econòmics que esmenta la lletra anterior.
c)
per un termini de 20 dies. En cas que es presentin al·legacions en el tràmit
rebuig de
manera motivada en la memòria.
d)
tura de costos al Comitè Superior de Preus de
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vint dies, a comptar de
ra de costos que esmenta la
lletra anterior. En cas que el Comitè consideri que la informació remesa no és
suficient o requereixi algun aclariment,
de
En el cas de les comunitats autònomes i de les entitats locals, així com dels
organismes i les entitats que en
autonòmic consultiu en matèria de contractació pública, si
En cas contrari,
contractació ha de comunicar a efectes informatius al Comitè
Superior de Preus de Contractes de

35. Inspecció i vigilància
Correspon a la corporació vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, per
aquesta raó, exercirà les facultats d'inspecció i vigilància en l'execució del contracte per part del
contractista.
L'exercici d'aquestes facultats s'efectuarà per part del responsable del contracte i pels
funcionaris o personal que, en el seu cas, designi la corporació i el contractista haurà de posar a
la seva disposició els elements necessaris per tal que la puguin acomplir, així com complir les
ordres complementàries oportunes, donades pel responsable del contracte o pel funcionari
encarregat de la inspecció, a l'objecte d'executar els treballs contractats.

36. Règim sancionador
En els supòsits d'incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides pel
contractista, l'Ajuntament podrà compel·lir-lo al compliment del contracte, amb imposició de
sancions, o acordar-ne la resolució.
A) Infraccions contractuals:
Constitueixen infraccions contractuals del contractista
del quadre de característiques (com és el cas del control de qualitat) i, a més, les
següents:
1. Infraccions molt greus:
a)
b) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan
produeixi un perjudici molt greu.
c) La paralització total i absoluta en l'execució de les prestacions per causes imputables
al contractista o el seu abandonament.

Unitat / Àrea

Negociat adm SSTT - Àrea de Serveis territorials, medi
ambient i habitatge
MAT
Codi de verificació

Document

Expedient

AST15I01H6

CTR/19/2020

d) La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança,
quan produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, o
insuficients o inadequats per prestar el servei, quan produeixi un perjudici molt greu
a l'execució del contracte.
f) El falsejament de la informació facilitada pel contractista, o el falsejament de les
prestacions consignades pel contractista en el document de cobrament.
g) Incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social
que es derivin per l'execució del contracte.
h)
prestacions.
i)
s obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
j) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
k)
l)

als

m)

així es prevegi en
n) La reincidència en la comissió d

.

ec, quan

greus.

2. Infraccions greus:
a) La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança,
quan no estigui tipificada com a molt greu.
b) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que
no constitueixi infracció molt greu.
c) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, o
insuficients o inadequats per prestar el servei, quan produeixi un greu perjudici al
compliment del contracte.
d) La inobservança de requisits d'ordre formal establerts en aquest plec i en el de
prescripcions tècniques i en les disposicions d'aplicació per a l'execució del contracte.
e) Incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que
es derivin per l'execució del contracte.
f)
infracció molt greu, de les obligacions derivades
de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
g) La suspensió temporal no autoritzada de la prestació del servei.
h)
en
quadre de característiques
i) La no disponibilitat en iOS o Android o la no actualització periòdica i resolució de les
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j) La reincidència en la comissió d

s lleus.

3. Infraccions lleus:
a) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que
no constitueixi infracció greu o molt greu.
b)
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.
c)
e) Qualsevol incompliment contractual que per la seva intensitat i grau de perjudici
pugui qualificar-se de lleu.
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per rei

declarat per

resolució ferma en via administrativa.
B) Sancions contractuals
En cas d'incompliment, l'Ajuntament podrà aplicar les sancions següents, graduades en
atenció al grau de
ncia de
la conducta infractora, la naturalesa dels perjudicis causats i la reincidència:
1) Infraccions molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès
com a import d'adjudicació (per la durada del contracte) o del pressupost base de
licitació (per la durada del contracte) quan el preu es determini en funció de preus
unitaris, o instar directament la resolució del contracte per culpa imputable al
esmenar la deficiència que la motiva.
2) Infraccions greus: multa de fins a un 5 per 100 del preu del contracte, entès com a
import d'adjudicació (per la durada del contracte) o del pressupost base de licitació
(per la durada del contracte) quan el preu es determini en funció de preus unitaris.
3) Infraccions lleus: multa de fins a un 1 per 100 dels preu del contracte, entès com a
import d'adjudicació (per la durada del contracte) o del pressupost base de licitació
(per la durada del contracte) quan el preu es determini en funció de preus unitaris.
La imposició de sancions
causat, i de la no liquidació per part municipal dels serveis o subministraments finalment no
executats.
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació que hagi efectuat
l
C) Abonament de les sancions
Les sancions imposades seran immediatament executives i es faran efectives mitjançant la
l contractista. Si no
restessin quantitats pendents de pagaments, es podran fer efectives contra la garantia
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diferència per via administrativa de constrenyiment.
D) Mesura cautelar
Amb independència dels danys i perjudicis que pot reclamar l'Ajuntament per motiu de
l'incompliment d'obligacions, com a mesura cautelar, l'Ajuntament podrà aplicar l'import o
retardar el pagament de les certificacions o dels documents de cobrament, totalment o
parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte.

37. Termini de recepció o conformitat de les prestacions i liquidació del
contracte
Aquest termini, c

rmalitzar mitjançant el corresponent
document acreditatiu signat per la persona responsable del contracte.
icarà al contractista la liquidació del
s resultants

38. Termini de garantia del contracte
,
En cas que es fixi un termini de garantia, aquest començarà a comptar a partir de la data de
recepció o conformitat de la prestació contractada.
En cas que no es fixi un termini de garantia perquè no sigui necessari ateses les
característiques i/o la naturalesa de la contractació, caldrà justificar-ho.

39. Cessió
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a

X del quadre de característiques, els drets i les

tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat
efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:
a)

expressa, la cessió. Si transcorre

b)
del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per
arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta
anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
c)
la solvència
causa de prohibició de contractar.
d)
pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
element essencial del contracte.
s obligacions que

40. Subcontractació
La possibilitat o no de subcontractació es concreta a
característiques
En cas que el contractista subcontracti algunes prestacions del contracte, haurà de
comunicarla LCSP.
La comunicació dels subcontractes qu
subcontractar i la identitat, dades del contacte i representant o representants legals del
subcontractista. A més
elements tècnics, humans, experiència i no concurrència de les prohibicions de contractar
-.
ualsevol modificació de la
necessària sobre els nous subcontractistes.
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La infracció de les condicions establertes en aquests plecs per subcontractar, la falta
ció dels subcontractistes o de les circumstàncies determinants de la situació

41. Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 313 de la
LCSP, les següents:
a)
-se perjudicis per
b)

est plec.

c) Totes aquelles altres causes que
quadre de característiques.

prevegi expressament

d) Qualsevol altra causa prevista en la normativa vigent.

42. Confidencialitat de la informació del contractista

informació facilitada pels licitadors
com a confidencial. En el cas de ma
documentació facilitada no té caràcter confidencial.

clara i expressa

per aquests

43. Domicili a efectes de notificacions
2

nança de transparència i administració

digital

-se a través de mitjans electrònics amb
l'Ajuntament per a realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.
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dministratiu comú de les administracions públiques, la Llei
Catalunya, i la disposició addicional quinzena de la LCSP.
La presentació de proposicions a aquesta licitació per part dels licitadors comportarà
formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte,
utilitzant mitjans electrò
Manlleu (https://tramits.manlleu.cat)
Carpeta Ciutadana.

que es troba dins La

El sistema esmentat adreçarà un avís al correu electrònic i al telèfon mòbil (via SMS) que el
licitador facilitarà juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits
L'accés a les notificacions electròniques, a
de la seu electrònica
de Manlleu (https://tramits.manlleu.cat/siac/default.aspx),
mitjançant
ciutadans i ciutadanes.

44. Protecció de dades personals i obligació de confidencialitat
Contracte amb tractament de dades personals:

SI

CONTRACTE AMB TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
1. El contractista tractarà les dades
2. El tractament comportarà les següents actuacions:
X Organització o estructuració [ordenar o estructurar la informació per facilitar el seu
tractament]
X Utilització [utilitzar la informació per a una finalitat concreta]
X Conservació [mantenir la informació durant un període de temps determinat]
X Consulta [buscar dades al sistema o dispositiu en el qual es troba registrada]
X Supressió o destrucció [eliminar, fer desaparèixer la informació en el sistema o
dispositiu en el qual estigui registrada]
X Registre [inscriure o gravar la informació en algun tipus de sistema, suport o
dispositiu, automatitzat o no, per al seu posterior tractament]
Adaptació o modificació [alterar o canviar la informació]
o traspàs a un altre sistema o dispositiu]
Cancel·lació o bloqueig [bloquejar temporalment la informació]
X Comunicació o transmissió [enviar les dades a un altre destinatari des del seu sistema
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o dispositiu a través de mitjans electrònics]
Interconnexió [connectar sistemes on figuren dades personals]

limitació [posar a di
sistema o dispositiu

3.
remotament
en equips propis del proveïdor
4.
comerços
5. El proveïdor accedirà a la classe/s de dades següent/s del col·lectiu indicat:
: nom i cognoms, DNI/NIF; núm. Seguretat Social o mutualitat; adreça postal,
adreça electrònica, telèfon; professió; signatura manuscrita, signatura electrònica, empremta
: sexe, estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de
naixement, edat; nacionalitat, llengua materna, característiques físiques.
: allotjament o habitatge; propietats o possessions; aficions i estils de
vida; pertinença a clubs i associacions; llicències, permisos i autoritzacions personals.
: formació i titulacions; historial acadèmic; experiència; pertinença
a col·legis o associacions professionals.
: lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral; seguiment de
: econòmiques de nòmina; dades bancàries; número
targeta de crèdit, ingressos i rendes; inversions; crèdits, préstecs, avals, hipoteques; deduccions
impositives/impostos, plans de pensió; assegurances; subsidis.
: béns o serveis submi
: activitats i negocis; llicències, permisos i autoritzacions comercials, industrials,
professionals; subscripcions i publicacions/mitjans de comunicació; creacions artístiques,
literàries, científiques/tècniques.
: infraccions administratives, sancions administratives
: condemnes penals, infraccions penals; salut, origen ètnic, vida
sexual, orientació sexual; dades genètiques, dades biomètriques, ideologia, religió, afiliació
sindical, creences, opinions polítiques, conviccions filosòfiques.

1. En el tractament de dades personals el contracte es regirà pel
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(Reglament general de protecció de dades) i per
(LOPDGDD).
El contractista quedarà obligat al seu compliment i a les seves normes de desenvolupament.
.

General de Protecció de Dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de
contractació. Les dades personals del contractista es tractaran per la mateixa finalitat,
fonamentarà en el compliment de les relacions precontractuals i contractuals. Es publicaran
ord amb la normativa de transparència i de contractes del sector
(accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o la limitació o oposició
al tractament) els licitadors es podran adreçar en qualsevol moment a
Manlleu.
de la informació a la qual tingui accés
ció del contracte. Aquest deure
es mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la relació contractual.
la disposició addicional 25 apartat 2 de la
el contractista tindrà la
de Protecció de Dades, assum
le
normativa
del tractament,
destinarà les dades exclusivament a la finalitat de portar a terme la prestació del Contracte
de serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i neteja viària.
c de tractament, el
subcontractista quedarà obligat només davant el contractista principal que assumirà, per
tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte davant l'Administració, de conformitat
estrictament amb els documents descriptius del contracte i als termes del contracte. El
subcontractació que atorgui, no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.
6. Les obligacions del contractista com a encarregat del tractament tenen el caràcter
.
7. Atès que el tractament de dades per
de la formalització del contracte el licitador presentarà una declaració responsable en la que
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informarà de la ubicació dels servidors i dels serveis que es prestaran associats a aquests
a Annex X del Quadern

45. Regles especials respecte de
contractista
1. Corr

variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a
2.
poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i
pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions
dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de
la potestat disciplinària, així com tots els drets i obligacions que es derivin de la relació
3.
imitar-se en les funcions
4.
integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:
a)

b)

impartir a tals treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin
necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.
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c)
de tal personal al lloc de treball.
d)
havent de coordinarefectes de no alterar el bon funcionament del servei.
e)

les variacions, ocasionals o permanents, en la

46. Assegurances
ança de responsabilitat
condicions de la mateixa, es preveu a
sponsabilitat civil, caldrà que aquesta
garanteixi

front a agents tercers i usuaris. Les
responsabilitats mínimes a assegurar s
responsabilitat civil patronal i/o la responsabilitat civil professional.

47. Jurisdicció competent
Aquest contracte se sotmetrà, amb exclusió de tot altre procediment, jurisdicció i fur, als
jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa de Barcelona pel que fa als actes de
preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció del contracte.

48. Sindicatura municipal de greuges
En compliment del que preveuen els articles 3 i 18 del Reglament de la institució del Síndic
municipal de Greuges de Manlleu, en cas de presentarcom a conseqüència de l'execució del contracte objecte de la present licitació, el contractista
haurà de facilitar la col·laboració necessària per al correcte desenvolupament de les funcions
que la Sindicatura té encomanades lliurant-li tota la documentació que precisi, així com
elaborar i presentar, en el termini màxim de trenta dies, un informe sobre els fets que
sustentin la queixa, en cas que així sigui requerit.
F_FIRMA_9
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del Contracte de serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i
neteja viària

ANNEX I

CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS

SOBRE A: Declaració responsable i DEUC

En aquest sobre caldrà incloure la següent documentació:
1. DECLARACIÓ DE LES DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE:
Nom i cognoms de la persona de contacte:
Adreça postal i número de telèfon del licitador:
Per a les notificacions electròniques, cal especificar:
r els avisos de
notificacions electròniques:
electròniques:
El/La representant legal del contractista

2. DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) que es facilita en els
següents enllaços:
Català:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contra
ctacio_electronica/DEUC-cat.pdf
Castellà:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
En Annex IX

-lo.

3. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

:
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Cal incloure les següents declaracions responsables que correspongui si el
licitador es troba en algun dels supòsits següents:
En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal, haurà de
presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicataris. Així mateix, hauran de presentar el DEUC de cadascuna de les
empreses que constitueixin la UTE.
En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de
presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació
de les empreses que la composen.
de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies que donaren
lloc a la dita exempció.
declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.
ADVERTÈNCIA
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que permeti
conèixer el
la proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica.

SOBRE B:

les indicacions que figuren a
del quadern
que reculli tots aquells documents que siguin necessaris per a la valoració dels
.

ADVERTÈNCIA
La documentació que conté aquest sobre no pot incloure cap informació que permeti conèixer
el contingut del sobre C relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris
avaluables de forma automàtica.
de la licitació.

SOBRE C:
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Propo

-se al model que figura a
.

l contracte i que
justifiqui el valor anual detallat a la proposició econòmica, tant pel Lot 1 com pel Lot 2.
tenir en compte, de conformitat amb el que preveu
-se al model que figura a

,
.
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ANNEX II

CRITERIS DE VALORACIÓ

: Puntuació total: 100 punts
La puntuació de cadascuna de les ofertes es farà en base als criteris automàtics i de
judici de valor a continuació especificats, en base a la documentació que les
PPT.
LOT 1

Recollida de residus i neteja viària

Criteris avaluables de forma automàtica: 51 punts
Criteri
Menor oferta econòmica
Aplicació mòbil de comunicació bidireccional amb la ciutadania
Import econòmic total per les campanyes de comunicació periòdiques
nts de contenció actuals
Retirada dels elements de contenció industrials/comercials
Jornades addicionals de reforç de recollida de fulles
Jornades addicionals de reforç del servei de reg i baldeig
Total

Puntuació
35
6
2
1
0,84
2
4,16
51

1. Menor oferta econòmica: fins a 35 punts
Fórmula:
baixa partint del preu màxim del contracte la màxima puntuació indicada, i
es determinaran la resta de forma proporcional entre aquesta i el preu màxim
del co

Justificació de la fórmula utilitzada:
Amb aquesta fórmula es realitza una distribució plenament proporcional de la
baixa.
2. Aplicació mòbil de comunicació bidireccional amb la ciutadania: fins a 6
punts
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Es donarà la màxima puntuació a les ofertes que
ofereixin una aplicació mòbil per la ciutadania (usuaris domèstics i
comercials/industrials) que contingui la informació dels diferents serveis, permeti
una simulació/seguiment del sistema de pagament per generació i actuï també
com a canal bidireccional de comunicació (enviar sol·licituds, incidències, aspectes
per part dels usuaris o respondre aquestes peticions i/o enviar
missatges generals en relació a canvis dels serveis/missatges específics sobre la
participació individual a la
).
haurà estar activa tant per a iOS (AppleStore) com per a Android (PlayStore) i
actualitzada periòdicament amb novetats o
durant tota la durada del contracte i haurà de poder-se consultar en tres idiomes
(català, castellà, anglès).
Puntuació:
-

: 6,00 punts.
,00 punts.

3. Import econòmic total per les campanyes de comunicació periòdiques: 2
punts
Es valorarà que les licitadores destinin major esforç econòmic a les set campanyes
de comunicació periòdiques previstes durant el contracte. El mínim establert ha
st anual del contracte IVA inclòs. La puntuació atorgada
sempre serà sempre
Per cada 0,25% adicional proposat per la licitadora
puntuació màxima serà de 2,00 punts.
4.

adquisició dels elements de contenció

actuals: 1 punt
Es valorarà que les licitadores ofereixin un valor de compra més alt destinat a
en superfície i que es relacionen a
PPT.
Per cada 3.000,00
d ,00 punt.

1 punts. La puntuació màxima serà

5. Retirada dels elements de contenció industrials/comercials: 0,84 punts
Es donarà la màxima puntuació a les licitadores que ofereixin la retirada i gestió
posterior totalment gratuïta
dels elements de contenció
actualment utilitzats pels usuaris industrials/comercials.
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Es tracta d

150 contenidors de 120 i 240 litres per a la recollida de
ent. Per la manca

La quantitat de contenidors final a retirar (mai superior a 150), així com tota la
activitats durant les visites informatives de la campanya de comunicaió.
Puntuació:
-

: 0,84 punts.
: 0,00 punts.

6. Jornades addicionals de reforç de recollida de fulles: 2 punts
específiques de reforç de recollida de fulles.
Aquestes jornades addicionals es faran a part del servei ordinari, no tindran cost
La persona responsable
tècnica del contracte podrà utilitzar-les quan ho consideri més oportú, previ acord
-se disposat.
Per cada jornada extra anual de reforç de recollida de fulles es donaran 0,10
punts. La puntuació màxima serà de 2,00 punts.
7. Jornades addicionals de reforç del servei de reg i baldeig: 4,16 punts
t a aquest servei
estarà format per un xofer amb un camió cisterna de capacitat mínima de 8.000
litres i un peó de neteja viària dotat amb les eines necessàries pel
desenvolupament de les seves tasques.
Aquestes jornades addicionals es faran a part del servei ordinari, no tindran cost
La persona responsable
tècnica del contracte podrà utilitzar-les quan ho consideri més oportú, previ acord
ver-se disposat.
Per cada jornada extra anual de reforç del servei de reg i baldeig es donaran 0,08
punts. La puntuació màxima serà de 4,16 punts.

49 punts
Criteri
Posada en marxa
Organització i desenvolupament dels serveis bàsics de neteja
Recollida porta a porta

Puntuació
2,5
6
9
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Proposta de recursos humans
Qualitat, adequació i coherència dels recursos materials
Instal·lacions del servei proposades
Propostes de mesures o elements que potenciïn la innovació i redueixin
els impactes ambientals del contracte
Emissions atmosfèriques de la flota de vehicles
Contaminació acústica dels vehicles
Proposta de gestió sostenible dels residus de les festes
Pla de manteniment de vehicles i maquinària
Tecnologies de la informació aplicades a la millora de la gestió operativa
dels serveis de neteja viària i recollida
Aplicació per al control de la qualitat del servei
Proposta de campanya inicial de comunicació del servei a la ciutadania
Total

2
3,5
2,25
3
3
3
0,25
0,25
5
1
0,25
8
49

El procediment que es seguirà per a poder valorar els criteris que depenen d'un judici
de valor serà un sistema de valoració ponderat per rellevància (en relació als
avantatges previstos en les ofertes i de la comparació entre elles).
Els criteris de valoració que depenen d'un judici de valor es valoraran amb l'ajuda
dels documents de resposta als criteris de valoració que les empreses licitadores
inclouran en les seves ofertes.
En base a la informació continguda en aquests documents, es detectaran el conjunt
d'avantatges previstos per les licitadores per a cada grup de tractaments de neteja de
l'espai públic i/o serveis de recollida de residus municipals o altres serveis objecte de
valoració especificats en cadascun dels criteris de valoració.
Els conjunts d'avantatges es qualificaran de la següent manera:
Rellevància inapreciable per al conjunt de la proposta: valor 0.
Rellevants per al conjunt de la proposta: valor 3.
Molt rellevants per al conjunt de la proposta: valor 5.
Respecte la forma de valoració, el concepte "rellevància" contemplarà la justificació
detallada de la qualitat, coherència i impacte sobre l'organització dels serveis,
l'optimització dels recursos o mitjans destinats, la idoneïtat operativa, tecnològica,
mediambiental o de qualsevol altre àmbit inclòs en les propostes presentades per les
licitadores.
Per a la gradació de la qualificació es considerarà:
a) Avantatges amb rellevància inapreciable per al conjunt de la proposta: els
que deriven de l'anàlisi dels aspectes previstos en el concepte "rellevància" i que,
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a criteri tècnic, suposin un compliment merament normatiu i/o que no aportin
avantatges sobre els requeriments mínims orientatius o els exigits en el PPT i el
PCAP, i/o que el seu impacte sigui considerat nul o fins i tot contraproduent sobre
el conjunt del servei.
b) Avantatges rellevants
nic,
continguin nivells alts de qualitat i/o de coherència i/o que el seu impacte sigui
considerat important i/o rellevant sobre la optimització de recursos, la idoneïtat
operativa, tecnològica, mediambiental o de qualsevol altre àmbit a valorar de les
propostes previstes per les licitadores.
c) Avantatges molt rellevants per al conjunt de la proposta: els que derivin de
tècnic, continguin nivells excel·lents de qualitat i/o de coherència i/o que el seu
impacte sigui considerat molt important i/o molt rellevant sobre la optimització de
recursos, la idoneïtat operativa, tecnològica, mediambiental o de qualsevol altre
àmbit a valorar de les propostes previstes pels licitadors.
Es sumaran els valors obtinguts per cada empresa per a tots els avantatges de la
seva oferta en relació al criteri de valoració. En funció del valor resultant es
repartirà la puntuació de la següent manera:
Empreses amb 0 aspectes valorats o amb valor total 0 = 0% de la
puntuació.
Empresa amb el major valor obtingut = 100% de la puntuació.
fórmula:

Es detallen a continuació els diferents criteris subjectes a judici de valor que es
tindran en compte per a la valoració de les ofertes presentades per les empreses
licitadores:
ADJUDICACIÓ I INICI DEL SERVEI
1. Posada en marxa: 2,5 punts
n el capítol 1.4
del PPT, la proposta d'implantació dels nous serveis que indiqui una descripció
fins a la finalització de la posada en marxa, al final de la implantació de la Fase
II).
Per a procedir a la valoració es tindrà en compte:
Nivell de detall de la planificació i metodologia de la posada en marxa i del
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ord amb les limitacions reals.
PPT. Detall de les
actuacions particulars a realitzar per a cadascuna de les fases previstes i
desenvolupament del servei en el període de posada en marxa fins a la
total implantació de la Fase II - i les mesures (de control, supervisió, etc.)
i en la
implantació de cadascuna de les fases, el servei funcioni amb la màxima
normalitat possible (fins a 1,50 punts).
diferents empreses que també intervindran en el contracte com puguin ser
aquelles que realitzin les campanyes de comunicació, implantació dels
sistemes tecnològics de seguiment del contracte i proveïdors dels vehicles i
dels diferents elements de contenció. Es valorarà també la coordinació
ntament posarà a
disposició del contracte, així com amb la resta de serveis tècnics
municipals (fins a 1,00 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
OPERATIVA DEL SERVEI
Neteja viària
2. Organització i desenvolupament dels serveis bàsics de neteja: 6 punts
PPT, la
idoneïtat i adequació tècnica de cada tractament de neteja per a cada una de les
propostes dels serveis oferts.
Els

ual, la mixta i els tractaments
referits al servei ordinari.

Per a procedir a la valoració de cada tractament es tindrà en compte:
La distribució territorial dels tractaments i la combinació dels diferents
grups de tractaments a cada zona de la ciutat (fins a 1,50 punts).
adequació a les necessitats de neteja de cada zona, rendiments aplicats, la
concreció i el detall dels itineraris plantejats (fins a 1,50 punts).
morfologia urbana de cada zona de la ciutat (fins a 1,50 punts).
El nombre de serveis previstos (avaluats en jornades anuals) destinats a
cadascun dels tractaments a realitzar (fins a 1,50 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
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3. Recollida porta a porta: 9 punts
PPT,
aquelles propostes que continguin un projecte coherent i detallat de recollida PaP
de la ciutat (domèstica, comercial i industrial).
Es valoraran els següents aspectes:
torns de treball, itineraris, serveis auxiliars i calendaris del servei (fins a
1,00 punt).
Detall del dimensionament del servei proposat en base a rendiments de
realitzats de dades publicades) i característiques singulars dels diferents
barris i establiments adherits al servei, així com de la prognosi de residus
realitzada (fins a 1,00 punt).
Proposta específica del servei de recollida PaP per als edificis plurifamiliars
(fins a 1,50 punts).
Proposta específica del servei de recollida de les àrees tancades de
contenidors (fins a 1,00 punts).
Metodologia de treball prevista per al desenvolupament de la recollida
porta a porta per a tots els serveis orientada a obtenir els màxims
resultats qualitatius i quantitatius de recollida selectiva (fins a 2,00 punts).
Metodologia de treball prevista per a la posada en marxa i
desenvolupament del pagament per generació de residus tant a nivell
comercial com domiciliari (fins a 1,50 punts).
L'adaptació dels mitjans materials a l'organització dels serveis i a la
morfologia urbana de cada zona de la ciutat (fins a 1,00 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
4. Proposta de recursos humans: 2 punts
del PPT, aquelles propostes amb millor coherència i adequació de la plantilla i
proposada.

Les propostes que justifiquin en la seva oferta l'explicació i metodologia de
càlcul per arribar a la quantitat de personal, llocs de treball i plantilla
equivalent proposada en la seva oferta, indicant categoria i torn de treball
(fins a 0,50 punts).
Distribució i màxima cobertura horària dels diferents serveis durant els
diferents torns i dies de la setmana (fins a 1,00 punt).
Desenvolupament del pla de formació del personal del servei. Aquest pla
(fins a 0,50 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
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5. Qualitat, adequació i coherència dels recursos materials: 3,5 punts
del PPT
adequació dels r
programació proposada.
Es tindran en compte els següents aspectes:
càlcul per arribar a la quantitat de material proposat en la seva oferta (fins
a 0,5 punts).
donant especial rellevància a tots els aspectes mediambientals i
0 punts).
per tipologia a la Fase II (fins a 0,50
punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
6. Instal·lacions al servei proposades: 2,25 punts
del PPT, aquelles propostes amb millor coherència i adequació de les instal·lacions
proposada.

Les propostes que defineixin clarament la ubicació i l'entorn urbà de les
instal·lacions proposades (evitant sempre que sigui possible la proximitat a
edificis de caràcter residencial), així com la seva idoneïtat (fins a 0,75
punts).
La distribució interna de les instal·lacions amb aportació de plànols
descriptius i la capacitat màxima de maquinària, equipament i personal a
allotjar (fins a 1,50 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
ENTORN DEL SERVEI
Sostenibilitat i entorn
7. Proposta de mesures o elements que potenciïn la innovació i redueixin
els impactes ambientals del contracte: 3 punts
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tecnològiques proposades, i en la mesura del possible contrastades, que vagin a
ntals de la contracta.
En aquesta línia es valorarà la reducció del consum a totes les instal·lacions que
integren la contracta (
de criteris
de compra verda i innovadora per a tots els recursos i serveis de la contracta
(uniformes, productes en manteniment i reparacions dels vehicles, productes de
neteja, material
Totes aquestes propostes de
compra pública innovadora tindran com a màxim objectiu l optimització dels
serveis i la millora de la sostenibilitat global del contracte.
per pautes i operacions en el d
en una millor sostenibilitat dels recursos, potenciant les bones pràctiques
Es valoraran totes les propostes que vagin encaminades a la innovació, a un
pràctica ambiental sigui efectiva quant a la seva execució i eficient en la seva
operativitat aplicada a la contracta.
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
8. Emissions atmosfèriques de la flota de vehicles: 3 punts

Fórmula:
El repartiment de punts es farà mitjançant la fórmula següent:

Justificació de la fórmula utilitzada:
Amb aquesta fórmula es realitza una distribució plenament proporcional de la
que
atmosfèrica.
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Les empreses licitadores només efectuaran el càlcul dels coeficients en tots els
contracte.
licitadora, i que aquesta hagi previst aportar com a reserva o reforç puntual al
.
En la taula de serveis de recollida i neteja viària se segregarà la informació de les
unitats dels diferents mitjans segons la pertinença als següents grups.
Grup 1
o Equips de recollida amb sistema de compactació i equips
rentacontenidors
Grup 2
o Equips de caixa oberta (voluminosos i equips de brigades).
Grup 3
o Equips camion
o Escombradores.
o Equips baldejadors i duals.
o Fregadores.
Sobre la motorització dels motors:
motorització, i que poden ser:
(E)
Elèctric 100 %. Vehicle amb la tra
carrosseria 100% elèctrics.
(EH)
Equips híbrids endollables, amb una autonomia elèctrica
mínima de 40 km. El motor de combustió interna (motor
tèrmic) pot ser de Gas Natural (GN) o Diesel (D)
(NEH)
Vehicles híbrids no endollables: Vehicles híbrids no
endollables o endollables amb autonomia inferior a 40 km.
(BF):
Vehicles bifuel: vehicles amb un únic motor tèrmic que
combinen dos combustibles (generalment dièsel (D) i gas
natural (GN) ) en diferents proporcions
(GN)
Gas Natural.
Vehicle amb motor de combustió interna a Gas Natural i
transmissió convencionals.
(BIO100)
Vehicles amb motor Diesel per a ús de biodièsel 100.
(D)
Diesel i/o Biodiesel inferior a B100.
Condicionants:
Les empreses no podran classificar com a híbrids o elèctrics aquells sistemes en
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Forma de valoració:
esperable per tipus de
motor.

dels punts
mosfèrica E, serà el resultat de
ponderar els diferents valors de Eg obtinguts per a cada grup de la següent
forma:

El càlcul dels valors dels factors A, B i C es realitzarà segons taula adjunta:

Les empreses licitadores inclouran, per a la justific
sistema de motorització referenciat concorden, literalment, amb els mitjans
onents
de la flota.
9. Contaminació acústica dels vehicles: 3 punts

Fórmula:
El repartiment de punts es farà mitjançant la fórmula següent:
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Justificació de la fórmula utilitzada:
Amb aquesta fórmula es realitza una distribució plenament proporcional de la
màxima puntuació, en rel
e soroll
soroll.
Les empreses licitadores només efectuaran el càlcul dels coeficients sobre els
vehicles d
scriuen o no són de nova adquisició per a
.
els licitadors hauran de completar les taules
ió dels seus equips determinats mitjançant
normalitzats. Caldrà aportar els certificats corresponents.

procediments

diferenciada.
Taula núm. 1: Factor A: nivell potència acústica garantida (Lwa)
aplicació del RD 212/2002, de 22 de febrer i/o Directiva 2000/14/CE,
bàsicament als equips recol·lectors).
Taula núm. 2: Factor B: nivell potència acústica garantida (Lwa)
aplicació del RD 212/2002, de 22 de febrer o Directiva 2000/14/CE,
específicament els grups 7, 26, 27 i 46. Bàsicament pels equips de
neteja viària.
en la taula.
Els valors globals de referència del nivell sonor de la licitadora es correspondrà
amb la suma ponderada dels dos valors obtinguts de cada taula:
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Factor de ponderació del 60% per a la dada de mitjana energètica de
la Taula 1.
Factor de ponderació del 40% per a la dada de mitjana energètica de
la Taula 2.

Pel càlcul de la mitjana acústica (dBA) els licitadors ompliran la taula adjunta:

10. Proposta de gestió sostenible dels residus de les festes: 0,25 punts
PPT, una adequada proposta
lúdico-culturals celebrats a la ciutat de Manlleu.
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Proposta organitzativa del servei de recollida dels residus en activitats
festives (fins a 0,15 punts).
Elements de difusió i comunicació cap a la ciutadania per aconseguir els
objectius fixats (fins a 0,10 punts).
11. Pla de manteniment de vehicles i maquinària: 0,25 punts
PPT, que el pla de manteniment
dels vehicles i la maquinària del servei proposat per les empreses, licitadores

Plans de manteniment que garanteixin les revisions dels vehicles
establertes per les prescripcions tècniques dels fabricants i el correcte
tasques de manteniment preventiu i correctiu (i especialment les tasques a
realitzar al final de la contracta) (fins a 0,15 punts).
Pla de neteja (interior i exterior) dels equips a la finalització dels serveis
(fins a 0,05 punts).
Compromís acreditat de col·laboració de tallers mecànics per actuacions
fora de la nau de serveis (fins a 0,05 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
Comunicació i control
12. Tecnologies de la informació aplicades a la millora de la gestió operativa
dels serveis de neteja viària i recollida de residus: 5 punts
PPT, totes
aquelles propostes tecnològiques que millorin la gestió operativa dels serveis i la
transparència de les dades recollides durant els serveis.

Les característiques i capacitats dels sistemes tecnològics o informàtics
aportats per a la gestió de tots els serveis del Lot 1: software de gestió,
temps real de les dades, quantitat i qualitat de la informació
_posicionament GPS, RFID, fotografies..._i interacció, relació amb
sistemes de pagament per generació,
3,00 punts).
Les empreses hauran de presentar una simulació del software descrit en el
punt anterior, on es valorarà la traçabilitat de les funcions característiques
i de l
potenciant-se la integració de totes les funcionalitats. Aquest simulador ha
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software garantint que totes les funcionalitats descrites estaran incloses
en la versió final (fins a 0,80 punts).
emprar en les àrees tancades de contenidors i en la deixalleria (fins a 0,75
punts).
acte de manteniment amb el proveïdor dels sistemes
(fins a 0,45 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
13. Aplicació per al control de la qualitat del servei: 1 punt
juntament valorarà, en funció de les especificacions indicades en el capítol 7.7
del PPT
Les característiques i capacita
,00 punt).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
14.

ó i seguiment: 0,25 punts
L'Ajuntament valorarà, en funció de les especificacions indicades en el capítol 7.9
del PPT, la qualitat i adequació dels recursos d'informació i supervisió del servei.

Proposta de registre/comunicat de treball.
Proposta de la metodologia a implantar per la coordinació entre
Proposta de supervisió del servei per part de l'empresa adjudicatària.
Proposta d'aplicació d'aspectes de millora contínua al servei.
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
15. Proposta de campanya inicial de comunicació del servei a la ciutadania:
8 punts
L'Ajuntament valorarà, en funció de les especificacions indicades en el capítol 8.3
del PPT, aquelles propostes que desenvolupin més àmpliament la campanya de
comunicació inicial del servei adreçada a la ciutadania.
reflecteixi la proposta de desenvolupament, coordinació i execució de les diferents
tasques a realitzar durant la campanya inicial del servei PaP. Caldrà especificar la
qualificació del personal i els mitjans tècnics previstos.

Planificació de les accion
previst per dur a terme cada una de les accions detallades en el plec (fins
a 1,00 punts).
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Descripció en detall de les accions a realitzar en cada una de les diferents
fases (pre-implantació i post-implantació), diferenciant-les entre les
accions a dur a terme pels usuaris domèstics i les de les activitats
comercials i industrials (fins a 4,00 punts).
detallar el personal i el material previstos per dur a terme cada una de les
accions previstes en el punt anterior. Es valorarà la major dotació del
personal assignat i el material del qual disposin durant la campanya, així
com la major inclusió de criteris socials i ambientals en el seu disseny i
execució (ús de materials reciclats, certificació de gestió sostenible de
boscos si es preveu utilitzar fusta, ús de llenguatge inclusiu, perspectiva
de gènere i ocupació, directa o indirecta, de persones
).
(fins a 3,00 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
OFERTES ANORMALS: Paràmetres objectius per apreciar possibles ofertes anormals o
desproporcionades:
Tal com queda definit en el PCAP per
presentades quedaran excloses del procés de licitació aquelles propostes que no
aconsegueixin una puntuació mínima de 25 punts en la valoració dels criteris de judici
de valor.
Criteris específics de desempat:
desempat:
1. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini
de presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin
empatat en quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els
imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el
licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb
discapacitat a la seva plantilla.
2. Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que
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compleixin amb els requisits establerts en aquesta normativa per tenir aquesta
consideració.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat indicats serà aportada pels
licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.
LOT 2

Recollida de residus voluminosos

Criteris avaluables de forma automàtica: 55 punts
Criteri
Menor oferta econòmica
Bossa d'hores gratuïtes de reforç del servei

Puntuació
30
25
Total
55

1. Menor oferta econòmica: fins a 30 punts
Fórmula:
baixa partint del preu màxim del contracte la màxima puntuació indicada, i
es determinaran la resta de forma proporcional entre aquesta i el preu màxim

Justificació de la fórmula utilitzada:
Amb aquesta fórmula es realitza una distribució plenament proporcional de la
més alt
baixa.
2.

: fins a 25 punts
específiques de reforç del servei de recollida de voluminosos.
camió i de dues persones, una amb categoria de
Aquestes jornades addicionals es faran a part del servei ordinari, no tindran cost
La persona responsable
tècnica del contracte podrà utilitzar-les quan ho consideri més oportú, previ acord
-se disposat.

Unitat / Àrea

Negociat adm SSTT - Àrea de Serveis territorials, medi
ambient i habitatge
MAT
Codi de verificació

Document

Expedient

AST15I01H6

CTR/19/2020

Per cada jornada extra anual de reforç del servei de recollida de voluminosos es
donaran es donaran 0,50 punts. La puntuació màxima serà de 25,00 punts.

45 punts
Criteri
Operativa del Servei
Valors organitzatius
Qualitat, adequació i coherència dels recursos materials

Puntuació
15
20
10
Total
45

El procediment que es seguirà per a poder valorar els criteris que depenen d'un judici
de valor serà un sistema de valoració ponderat per rellevància (en relació als
avantatges previstos en les ofertes i de la comparació entre elles).
Els criteris de valoració que depenen d'un judici de valor es valoraran amb l'ajuda
dels documents de resposta als criteris de valoració que les empreses licitadores
inclouran en les seves ofertes.
En base a la informació continguda en aquests documents, es detectaran el conjunt
d'avantatges previstos per les licitadores per a cada grup de tractaments de neteja de
l'espai públic i/o serveis de recollida de residus municipals o altres serveis objecte de
valoració especificats en cadascun dels criteris de valoració.
Els conjunts d'avantatges es qualificaran de la següent manera:
Rellevància inapreciable per al conjunt de la proposta: valor 0.
Rellevants per al conjunt de la proposta: valor 3.
Molt rellevants per al conjunt de la proposta: valor 5.
Respecte la forma de valoració, el concepte "rellevància" contemplarà la justificació
detallada de la qualitat, coherència i impacte sobre l'organització dels serveis,
l'optimització dels recursos o mitjans destinats, la idoneïtat operativa, tecnològica,
mediambiental o de qualsevol altre àmbit inclòs en les propostes presentades per les
licitadores.
Per a la gradació de la qualificació es considerarà:
d) Avantatges amb rellevància inapreciable per al conjunt de la proposta: els
que deriven de l'anàlisi dels aspectes previstos en el concepte "rellevància" i que,
a criteri tècnic, suposin un compliment merament normatiu i/o que no aportin
avantatges sobre els requeriments mínims orientatius o els exigits en el PPT i el
PCAP, i/o que el seu impacte sigui considerat nul o fins i tot contraproduent sobre
el conjunt del servei.
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e) Avantatges rellevants
continguin nivells alts de qualitat i/o de coherència i/o que el seu impacte sigui
considerat important i/o rellevant sobre la optimització de recursos, la idoneïtat
operativa, tecnològica, mediambiental o de qualsevol altre àmbit a valorar de les
propostes previstes per les licitadores.
f) Avantatges molt rellevants per al conjunt de la proposta: els que derivin de
tècnic, continguin nivells excel·lents de qualitat i/o de coherència i/o que el seu
impacte sigui considerat molt important i/o molt rellevant sobre la optimització de
recursos, la idoneïtat operativa, tecnològica, mediambiental o de qualsevol altre
àmbit a valorar de les propostes previstes pels licitadors.
Es sumaran els valors obtinguts per cada empresa per a tots els avantatges de la
seva oferta en relació al criteri de valoració. En funció del valor resultant es
repartirà la puntuació de la següent manera:
Empreses amb 0 aspectes valorats o amb valor total 0 = 0% de la
puntuació.
Empresa amb el major valor obtingut = 100% de la puntuació.
fórmula:

Es detallen a continuació els diferents criteris subjectes a judici de valor que es
tindran en compte per a la valoració de les ofertes presentades per les empreses
licitadores:
1. Operativa del servei: fins a 15 punts
3 del PPT
flexibilitat del servei del Lot 2 de recollida de voluminosos.

Les propostes orientades a obtenir una major capacitat d'adaptació del
fora dels dies fixos de recollida. Es prioritzarà que la ciutat quedi el màxim
de neta en especial durant el cap de setmana (fins a 8,00 punts).
Les propostes enfocades a facilitar la conservació dels residus durant les
operacions de recollida, transport i descàrrega a la deixalleria o centre que
es designi, per tal que puguin ser aprofitables dins del programa de
,00 punts).
Les propostes encaminades a augmentar l'eficàcia del servei de recollida
en els dies fixos programats (fins a 3,00 punts).
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Forma de valoració: ponderació per rellevància.
2. Proposta de recursos humans: fins a 20 punts

capítol 4.4
del PPT, aquelles propostes amb millor coherència i adequació de la plantilla i
proposada.

Les propostes que justifiquin en la seva oferta l'explicació i metodologia de
càlcul per arribar a la quantitat de personal, llocs de treball i plantilla
equivalent proposada en la seva oferta, indicant categoria i horari de
treball (fins a 6,00 punts).
Desenvolupament del pla de formació del personal del servei. Aquest pla
oure la formació en perspectiva de gènere i perspectiva LGTBI
(fins a 3,00 punts).
,00 punts), que haurà de
seguiment i acompanyament social, així com la titulació i experiència de
Persones i Promoció Econòmica municipal per la millor consecució de les
consideracions socials del contracte (5,00 punts)
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
3. Qualitat, adequació i coherència dels recursos materials: fins a 10 punts
del PPT

es propostes amb millor coherència i

programació proposada.
plicació i metodologia de
càlcul per a arribar a la quantitat de material proposat en la seva oferta
(fins a 4,00 punts).
uniformes, operacions de manteniment i reparacions, etc..), complint pel
PPT. Les mesures proposades respondran a criteris de compra pública
innovadora i tindran com a màxim objectiu la optimització del servei i la
millora de la sostenibilitat global del contracte (fins a 6,00 punts).
Forma de valoració: ponderació per rellevància.
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OFERTES ANORMALS: Paràmetres objectius per apreciar possibles ofertes anormals o
desproporcionades:
Tal com queda definit en el PCAP p
tècnica de les ofertes
presentades quedaran excloses del procés de licitació aquelles propostes que no
aconsegueixin una puntuació mínima de 22,5 punts en la valoració dels criteris de
judici de valor.
Criteris específics de desempat: En cas que desp
desempat:
1. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini
de presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin
empatat en quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els
imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el
licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb
discapacitat a la seva plantilla.
2. Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que
compleixin amb els requisits establerts en aquesta normativa per tenir aquesta
consideració.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat indicats serà aportada pels
licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.

Unitat / Àrea

Negociat adm SSTT - Àrea de Serveis territorials, medi
ambient i habitatge
MAT
Codi de verificació

Document

Expedient

AST15I01H6

CTR/19/2020

ANNEX III

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

ANNEX III a.1) - Declaració responsable per a persona jurídica INSCRITA en el
en el Registre
El/La
senyor/a
.............................................................
com
a
representant
....................................... DECLARA
licitador que ha presentat la millor oferta en el/s LOT/S ........ del Contracte de serveis de recollida de residus
amb modalitat porta a porta i neteja viària:
a)
b)

Que no forma part dels òrgans de govern

c)

Que la informació i documents aportats en els sobres presentats són de contingut absolutament cert.

d)

Que en la propos
vigents en matèria de protecció de l'ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals, i
protecció del medi ambient.

e)

bligacions referents al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb les dades
personals a les quals tingui accés durant la vigència del present contracte.

f)

33.2 de la LCSP, en cas de ser finalment el contractista,
em comprometo a respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés amb motiu de
del plec
de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació.

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

El/La representant legal del contractista
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ANNEX III a.2) - Declaració responsable per a persona jurídica NO INSCRITA en el
en el Registre
El/La
senyor/a
.............................................................
com
a
representant
....................................... DECLARA
licitador que ha presentat la millor oferta en el/s LOT/S ........ del Contracte de serveis de recollida de residus
amb modalitat porta a porta i neteja viària:
a)
compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les Administracions Públiques.
b)
c)

Que no té deutes de naturalesa

d)
e)
f)

mpleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a la seva
obertura, instal·lació i funcionament legal.
vigents en matèria de protecció de l'ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals, i
protecció del medi ambient.

g)
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb les dades
personals a les quals tingui accés durant la vigència del present contracte.
h)

Que la informació i documents aportats en els sobres presentats són de contingut absolutament cert.

i)
j)

ha estat de ............ treballadors.
33.2 de la LCSP, en cas de ser finalment el contractista,
em comprometo a respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés amb motiu de
del plec
de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació.

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
El/La representant legal del contractista
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ANNEX III b) - Declaració responsable per a persona física
El/La senyor/a ................................................................. en nom propi, DECLARA sota la seva responsabilitat,
com a licitador que ha presentat la millor oferta en el/s LOT/S ........ del Contracte de serveis de recollida de
residus amb modalitat porta a porta i neteja viària que,
a)

Està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que, tenint capa
compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les Administracions Públiques.

b)
c)

circumstàncies establertes al marc legal vigent sobre incompatibilitats.

d)

Que compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva obertura,
instal·lació i funcionament legal.

e)

ut en compte les obligacions derivades de les disposicions
vigents en matèria de protecció de l'ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals, i
protecció del medi ambient.

f)

glament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb les dades
personals a les quals tingui accés durant la vigència del present contracte.

g)

Que la informació i documents aportats en els sobres presentats són de contingut absolutament cert.

h)

33.2 de la LCSP, en cas de ser finalment el contractista,
em comprometo a respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés amb motiu de
del plec
de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació.

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

El/La representant legal del contractista
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ANNEX IV

MODEL OFERTA ECONÒMICA

En/Na
en plena possessió de la seva capacitat jurídica i

DNI núm. .................,

carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de les condicions exigides per optar al
del Contracte de serveis de recollida de residus amb modalitat
porta a porta i neteja viària, es compromet a portar-lo a terme amb subjecció als Plecs de
Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques, que accepta íntegrament, i
per la quantitat que consta a continuació:
Lot número:
Denominació del Lot:
LOT 1
ANUALITAT
RECOLLIDA DE
IVA EXCLÒS
RESIDUS
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

LOT 1 NETEJA
VIÀRIA

TOTAL
CONTRACTE
Import total del contracte (IVA exclòs): euros

El/La representant legal del contractista

TOTAL IVA
LOT 2
EXCLÒS
RECOLLIDA DE
VOUMINOSOS

TOTAL IVA
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ANNEX V -LOT 1-

MODEL RESUM CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA

El/La senyor/a ............................................................. com a representant
....................................... DECLARA
representa, com a licitadora del LOT NÚMERO 1 -Recollida de residus i neteja viària- del Contracte de
serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i neteja viària, ES COMPROMET a
incloure els serveis, equipaments i imports detallats a continuació:

Serveis, equipaments i imports oferts

Aplicació mòbil per la ciutadania que contingui la
informació dels diferents serveis, permeti una
simulació/seguiment del sistema de pagament per
generació i actuï també com a canal bidireccional de
comunicació durant tota la durada del contracte.
Import econòmic per a tota la durada del contracte
destinat a les set campanyes de comunicació periòdiques,
per tots els anys de la contracta.
contenció actuals
Retirada dels elements de contenció comercials/industrials
Nombre de jornades addicionals anuals de reforç de
recollida de fulles.
Nombre de jornades addicionals anuals específiques de
reforç del servei de reg i baldeig.

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
El/La representant legal del contractista

SI

NO

Increment anual %
mínim establert:
%

SI

NO

respecte
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MODEL RESUM CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA

El/La senyor/a ............................................................. com a representant
....................................... DECLARA
representa, com a licitadora del LOT NÚMERO 2 -Recollida de residus voluminosos- del Contracte de
serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i neteja viària, ES COMPROMET a
incloure el servei detallat a continuació:
Servei ofert

Jornades anuals

Nombre de jornades addicionals anuals específiques de reforç
del servei de recollida de voluminosos

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
El/La representant legal del contractista
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ANNEX VI

1 i Lot 2, respectivament) del PPT, degudament signada pel
A

.
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR PEL LICITADOR QUE HA
PRESENTAT LA MILLOR OFERTA

Empreses INSCRITES en el
en el Registre El
de la Generalitat de Catalunya.
Ha de presentar els següents documents:
a) Inscripció en el
directament

en

es de la Generalitat de
dits

registres.

Caldrà

presentar

únicament

una

declaració
ue
les circumstàncies reflectides en el certificat no han variat. Si les dades registrals han
-hi la
documentació corresponent.
b) Acreditació dels requisits de capacitat següents:
Pel LOT 1

Recollida de residus i neteja viària:

Pel LOT 2

Recollida de residus voluminosos:
all
empresa

.

c)
relacionen a la clàusula relativa a les
, sempre que aquestes dades

solvència acreditada per mitjans externs,
apartats H.3 i H.4 del quadre de
característiques tècniques.
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d) La declaració responsable, conforme al model fixat a
relatiu a la no existència de deutes de naturalesa tributària en període
ue no forma part dels òrgans de govern o
administració de la societat
i amb la Seguretat Social.
e)

En el

Empreses NO INSCRITES en el
de la Generalitat de Catalunya.

Ha de presentar els següents documents:
a)
Escriptura de constitució o modificació, en el seu cas, inscrita en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible segons la legislació mercantil
aplicable. Si l'esmentat requisit no fos exigible, l'acreditació de la capacitat
nal, en què constin les normes per les quals es
regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent registre
oficial (art. 84 LCSP).

b) Els que acreditin, en el seu cas, la identitat i la representació del signant de les
proposicions:
Registre Mercantil.
reglamentàriament (article 21 del Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12

c) Acreditació dels requisits de capacitat següents:
Pel LOT 1

Recollida de residus i neteja viària:
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Recollida de residus voluminosos:
empresa

.

d)
s'especifiquin a la clàusula relativa a les

del present plec.

solvència acreditada per mitjans externs,
al contracte,
apartats H.3 i H.4 del quadre de
característiques tècniques.
e) La declaració responsable, conforme al model fixat a
així com el
signant de la proposició, no incorren en cap de les prohibicions per contractar
assenyalades als articles 71 i 72
Aquesta declaració responsable ha de comprendre expressament la circumstància de
trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
de
Manlleu (art. 140.1.a LCSP).

vigent aplicable, ho ha de fer constar mitjançant declaració responsable, tot
f) En el cas que concorrin individualment a la licitació amb diferents proposicions
empreses que pertanyin a un mateix grup
trobin en algun dels supòsits establerts a l'article 42.1 del Codi de Comerç , una
declaració en la qual facin constar aquesta circumstància, tot indicant les empreses
149.3 LCSP.
Així mateix, aquelles empreses que presentin diferents proposicions i concorrin en
declaració explícita respecte dels socis que la integren.
g) En el cas que hi estiguin obligades, el
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h)
de treballadors amb discapacitat o a adoptar les mesures alternatives corresponents,
han de presentar, en func
alternatives, la documentació requerida en un dels dos apartats següents segons
correspongui:
1.
plantilla i el número particular de treballadors amb discapacitat que hi ha.
2.

B) EN CAS DE PERSONES FÍSIQUES:
:
a)
b) En el supòsit que la persona que signa la proposició representi una persona
representació.
c) Acreditació dels requisits de capacitat següents:
Pel LOT 1

Recollida de residus i neteja viària:

Pel LOT 2

Recollida de residus voluminosos:
e especial de treball
empresa

d)

.

de la solvència econòmica, financera i tècnica pels mitjans que
s'especifiquin a la clàusula relativa a les
del present plec.
solvència acreditada per mitjans externs,
disposició de
apartats H.3 i H.4 del quadre de
característiques tècniques.

d) La declaració responsable, conforme al model fixat a
que el signant de la proposició, no incorre en cap de les prohibicions per
contractar assenyalades als articles 71 i 72
preveuen.
Aquesta declaració responsable ha de comprendre expressament la circumstància de
trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
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Social imposades per les disposicions vigents, així com que el licitador no té deutes
de Manlleu (art. 140.1.a LCSP).

vigent aplicable, ho ha de fer constar mitjançant declaració responsable, tot

Les empreses estrangeres han de presentar la documentació assenyalada per a les empreses
espanyoles, tenint en compte les especialitats i la documentació específica que a continuació
es detalla, que podrà ser original, còpia autenticada o compulsada, o bé fotocòpia

Documents
que acreditin
la
capacitat

Empreses no espanyoles
d'estats membres de la Unió
Europea o signataris de
l'Acord
sobre
l'Espai
Econòmic Europeu

Restants empreses estrangeres

empreses no espanyoles
membres de la Unió Europea o

membres de la Unió Euro
a)

Europeu
mitjançant
la
inscripció en els registres
professiónals
o
mercantils
adients del seu Estat membre

:

L

Econòmic

mpresa, que figuren inscrites en el
registre local professional, comercial o anàleg, o, en el
seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local
contracte.
b)

issió

2014/24/UE.
2014/24/UE conté els registres
professionals
i
mercantils
pertinents i les declaracions i
certificats corresponents per a
cada Estat membre)
Solvència
econòmica,
financera i
tècnica

sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació
68 de la LCSP.

econòmica, financera i tècnica
ula relativa
a les

relativa a les
del present plec
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del
present plec
Sucursal a
Espanya i
designació

hagi designat apoderats o representants per a les seves
operacions, i que estigui inscrita en el Registre Mercantil (art.
68 LCSP).

TOTA LA DOCUMENTACIÓ S'HA DE PRESENTAR REDACTADA EN CASTELLÀ O CATALÀ. LES TRADUCCIONS S'HAN
DE FER EN FORMA OFICIAL (art. 23 RGLCAP).
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ANNEX VIII

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA

com a licitador que ha presentat la millor oferta en el LOT .......... del Contracte
de serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i neteja viària,
DECLARO RESPONSABLEMENT:
Que la documentació relacionada a continuació va ser presentada en la licitació i en la data
que s
Manlleu té en el seu poder:
núm. expedient i/o
nom licitació
anterior

document

data
presentació

Escriptura de constitució

Escriptura de nomenament de càrrecs/apoderament

NIF empresa
DNI del representant
Pla igualtat empresa
Acreditació percentatge persones discapacitades

(
El/La representant legal del contractista
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ANNEX IX

DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ

Les
Contractació (DEUC) que es pot trobar com a Annex a la Instrucció 1/2016, de 26 de juliol,
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya:
Formulari DEUC; o bé utilitzar el servei en línia del Ministerio de Hacienda
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es a través del qual es pot
importar el model de DEUC corresponent a aquesta licitació.
En aquest sentit, l
a Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat, sobre instruccions per emplenar
el document europeu únic de contractació, adjunta com a annex el formulari normalitzat de
DEUC en versió
en particular, indicacions sobre les dades que poden constar en el Registre Oficial de
es
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).
en el SOBRE A.
en el RELI podrà respondre els apartats
corresponents del DEUC declarant que les dades o la informació figuren en el Registre
corresponent, sempre que la informació estigui actualitzada.
(UTE), cadascuna ha
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en el qual
se formalment en unió temporal

uiren cas de resultar adjudicatàries del contracte.

el que preveuen els articles 75 de la LCSP i 63 de la Directiva 2014/24/UE, o tingui la
presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals
recorri o que tingui intenció de subcontractar.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la
persona o les persones habilitades per representarpresentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda

electrònic de documents o un sistema de prefacilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les
empreses inscrites en el RELI de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005,
de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa o en el ROLECE, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació
que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot

Unitat / Àrea

Negociat de Planificació Estratègica
MCN
Codi de verificació

370Z396E6J3R44060PJC
Document

Expedient

PES15I002M

CTR/19/2020

corresponents.
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ANNEX X

DECLARACIÓ RESPONSABLE ALLOTJAMENT DE DADES

(A PRESENTAR PER PART DEL LICITADOR QUE HA PRESENTAT LA MILLOR OFERTA)

m propi

com a licitador que ha presentat la millor oferta en el LOT número .... del
Contracte de serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i neteja viària,
DECLARO RESPONSABLEMENT:
PRIMER.
prestació objecte del contracte:
- Estaran ubicats a
.
- Els serveis associats als servidors es prestaran des de

portar a terme la

.

SEGON. Que en relació als servidors on figuraran les dades:
NO tinc previst subcontractar els servidors ni els serveis associats als servidors.
Subcontractaré el/s servidor/s i/o serveis associats als servidors, per la qual cosa informo
de:
- Nom i dades fiscals del subcontractista:
- Perfil empresarial del subcontractista:
- Condicions de solvència professional o tècnica del subcontractista:
TERCER. Que, mentre sigui vigent la relació contractual, em comprometo a comunicar
qualsevol canvi que es produeixi de la informació proporcionada en els apartats anteriors.
QUART.
I en deixo constància signant la present declaració en la data de la signatura electrònica.
El/La representant legal del contractista

