Número d’expedient:

2020/3049

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ D’UN CONTRACTE
OBERT PER AL SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS DE CONTENCIÓ PER A LA
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és l’adquisició de diferents elements de contenció dividits en
cubells, bujols i contenidors de càrrega posterior i diferents accessoris de tapes, pedals i
tancaments per adaptar-los a l’ús concret de cada model.
Aquest contracte obert es divideix en dos lots de subministrament:


LOT 1. CUBELLS



LOT 2. BUJOLS I CONTENIDORS

2. PREU MÀXIM DE LA LICITACIÓ


LOT 1. CUBELLS
ID Subministrament
1.1 Caldes de Malavella
1.2 Sils
1.3 Tossa de Mar
1.4 Hostalric



200,00
16.700,00
200,00
12.300,00
29.400,00

LOT 2. BUJOLS I CONTENIDORS
ID Subministrament

Import (euros)
IVA NO inclòs

2.1 Caldes de Malavella

37.077,00

2.2 Sils

69.954,00

2.3 Tossa de Mar

8.800,00

2.4 Hostalric

14.090,00

Total estimat LOT 2

129.921,00
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A l’Annex 2 es detalla la previsió de necessitats de cada model de contenidor i accessoris
per a cadascun dels municipis, a partir de la qual s’ha calculat el valor del contracte. A l’Annex
3 s’indica el desglossament del pressupost estimat per a cadascun dels municipis inclosos al
subministrament corresponent.
Per a l’estimació del pressupost s’ha partit dels següents preus màxims considerats en el
contracte, millorables a la baixa:


LOT 1. CUBELLS
Import unitari (euros)
IVA NO inclòs

Article
CUBELL per a la recollida porta a porta de
VIDRE, tancat amb tanca de bloqueig de 20
a 25 L amb càrrega mínima de 9-10 Kg
CUBELL oficina ALTRES FRACCIONS ,
mateix model que anterior



BUJOL 120 litres bàsic
BUJOL 120 litres amb pedal
BUJOL 120 litres amb boca reduïda rodona
sense obturador de goma
BUJOL 120 litres boca reduïda ranura sense
obturador
BUJOL 120 litres amb tancament automàtic
gravitacional
BUJOL 120 litres amb tancament manual
gravitacional
BUJOL 240 litres bàsic
BUJOL 240 litres amb pedal (amb allotjament
tag, es valora tapa insonoritzada)
BUJOL 240 litres amb tancament manual
gravitacional
BUJOL 360 litres bàsic
BUJOL 360 litres es valora pedal, amb
allotjament tag, es valora tapa insonoritzada
BUJOL 360 litres amb tancament manual
gravitacional
CONTENIDOR 1100 litres bàsic
CONTENIDOR 1100 litres amb pedal

Import unitari (euros)
IVA NO inclòs
32,00
47,00
46,00
43,00
52,00
50,00
45,00
65,00
63,00
54,00
79,00
72,00
160,00
200,00
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3. MODALITAT DEL SUBMINISTRAMENT
Tenint en compte que els elements de contenció destinats als serveis de recollida de residus
municipals estan subjectes a la necessitat de subministraments periòdics, el present plec
s’acull a la Disposició Addicional 33a de la LCSP que regula el tracte successiu dels contractes
de subministraments:




Per una banda el contractista està obligat a lliurar una pluralitat de béns, sense que el
nombre de lliuraments estigui definit exactament, i en aplicació dels preus unitaris
corresponents.
Per l’altra, el Consell Comarcal de la Selva no està obligat a exhaurir el pressupost màxim
de l’adjudicació.

Per a informació dels oferent, a continuació s’indica el pressupost d’estimació de les
necessitats previstes en la primera comanda:


LOT 1. ESTIMACIÓ DE NECESSITATS PREVISTA EN PRIMERA COMANDA
Model
LOT 1-Cubells de 20 a 25 l color
verd
LOT 1 -Cubells model anterior
color groc o blau
TOTAL LOT 1



5.100

5,00

25.500,00 €

40

10,00

400,00 €

5.140

Preu, sense
IVA

25.900 €

LOT 2- 120 litres bàsic
LOT 2- 120 litres amb pedal
LOT 2- 120 litres amb boca
reduïda rodona sense obturador
de goma
LOT 2- 120 litres boca reduïda
ranura sense obturador
LOT 2- 120 litres amb tancament
automàtic gravitacional
LOT 2- 120 litres amb tancament
manual gravitacional
LOT 2- 240 litres bàsic

Estimació
unitats

Preu
unitari(€)

1.192
98

32,00
47,00

38.144,00 €
4.606,00 €

47

46,00

2.162,00 €

26

43,00

1.118,00 €

365

52,00

18.980,00 €

26

50,00

1.300,00 €

39

45,00

1.755,00 €

Preu, sense
IVA
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LOT 2. ESTIMACIÓ DE NECESSITATS PREVISTA EN PRIMERA COMANDA
Model
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LOT 2- 240 litres amb pedal
(amb allotjament tag, es valora
tapa insonoritzada)
LOT 2- 240 litres amb tancament
manual gravitacional
LOT 2- 360 litres bàsic
LOT 2- 360 litres es valora pedal,
amb allotjament tag, es valora
tapa insonoritzada
LOT 2- 360 litres amb tancament
manual gravitacional
LOT 2- 1100 litres bàsic
LOT 2- 1100 litres amb pedal
TOTAL LOT 2
TOTAL PRIMERA COMANDA

34

65,00

2.210,00 €

13

63,00

819,00 €

6

54,00

324,00 €

29

79,00

2.291,00 €

6

72,00

432,00 €

90
46

160,00
200,00

14.400,00 €
9.200,00 €

2.017

97.741,00 €

7.157

123.641,00 €

Als Annexos 2.1 i 2.2 es detalla la previsió de les necessitats totals contemplades en el
contracte de la licitació de cada model de contenidor i accessoris, diferenciats per fracció de
residus (envasos, paper, vidre, resta i orgànica) en el LOT 1 CUBELLS i el LOT 2 BUJOLS I
CONTENIDORS.
Als Annexos 2.3 i 2.4 s’indica la previsió de la comanda inicial amb el mateix detall de model
contenidor, accessoris i fracció en el LOT 1 i el LOT 2.
Als apartats corresponents de l’Annex 3 es detalla l’estimació del pressupost en cadascun
dels supòsits anteriors, en base als preus unitaris indicats.
4. VALORACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA

Aquests dimensionats es detallen a l’Annex 2 per a cadascun dels lots i subministraments.

5. DESCRIPCIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS
6.1.

LOT 1 CUBELLS

6.1.1. Models previstos
Model

Capacitat i accessoris

color

Cubell VIDRE

de 20 a 25 L amb nansa autoblocant

Cos i tapa verd
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L’oferta econòmica es valorarà sobre el pressupost que resulti de sumar tot l’equipament
previst, en la comanda inicial i les successives, que configuren el preu màxim de la licitació.
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Cubell oficina ALTRES FRACCIONS

Mateix volum i forma que anterior

Cos i tapa altres
colors disponibles

6.1.2. Característiques dels cubells
a. MATERIAL
-

Cubells fabricats amb polipropilè, polietilè o altre material avançat amb
característiques similars 100% reciclable. Es valorarà el percentatge de material
reciclat utilitzat per a la seva fabricació.

-

Resistents als raigs UV, a l’acció de l’aigua i als productes de neteja.

-

Resistent a la ruptura i la deformació.

b. COS
-

Amb forma piramidal amb base i boca quadrada/rectangular

-

Amb cantonades pronunciades per assegurar la subjecció de la bossa

-

Interior llis i amb formes arrodonides per evitar l’acumulació de la brutícia.

-

Exterior llis o amb suaus emboticions per evitar l’acumulació de la brutícia.

-

Fàcilment apilables i extraïbles.

-

Possible allotjament posterior de transponedor amb tecnologia RFID UHF de molt
alta freqüència (indicació sistema de col·locació posterior del tag)

-

Tapa fàcilment desmuntable i intercanviable per facilitar la neteja i/o substitució.

-

Disseny ergonòmic per facilitar l’evacuació de l’aigua de la pluja.

-

Tapa amb rotació d’uns 270º sense tocar al terra durant la seva obertura.

-

Sistema d’obertura bloquejant quan la nansa es troba en posició vertical per facilitar
el transport del cubell i quan la nansa es troba en posició frontal.

-

Es valorarà que la tapa s’entregui muntada al cos.

-

Es valorarà que la nansa sigui fàcilment substituïble en cas de trencament.

-

Es valorarà l’oferiment d’un lot de tapa i de nansa sense cost.

d. SERIGRAFIA
-

Serigrafia comuna per a tots els cubells de la mateixa fracció.

-

Imprescindible sistema d’impressió resistent.

e. CÀRREGA MÍNIMA
-

9-10 kg
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c. TAPA I NANSA
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f.

COLOR
-

Color verd.

g. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Es demana l’emplenament dels formularis de l’Annex 4.1 (fitxes 4.1.1 i 4.1.2) per a la
justificació del compliment de cadascuna de les característiques obligatòries i
puntuables del plec, així com de les condicions de venta i garanties que presenta
l’oferent.
En funció del concepte acreditat, el contingut de la declaració pot haver-se de reforçar
amb la referència al contingut de la fitxa tècnica del producte, amb certificats externs
o amb articles comprovables, en el cas d’aspectes més innovadors.
De forma resumida, les dades sol·licitades es concreten en:
-

Indicació específica de les característiques i valors de qualitat que ofereix
l’empresa.

-

Períodes de garantia dels diferents components de 12 mesos

-

o

Garantia per deformació o trencament del cos o la tapa (es valora si
supera el mínim de garantia exigit d’1 any)

o

Garantia per deformació o trencament de la nansa (es valora si supera el
mínim de garantia exigit d’1 any)

Compromís de lliurament del material adjudicat en un termini inferior a 4 setmanes
(es valorarà la reducció d’aquest termini):
o

Després de la data de formalització de contracte i entrega del disseny de
la serigrafia per a la primera comanda
Després de l’efectuació de l’encàrrec formal de les successives comandes

o
.

10/09/2020 Cap Unitat de Medi Ambient

h. CERTIFICATS

i.

Certificat UNE EN ISO 9001 en el procés de disseny i producció.

-

Certificat UNE EN ISO 14001en la gestió mediambiental.

-

Certificat de % material reciclat.

PREUS UNITARIS
-

Els preus unitaris indicats inclouran la serigrafia i el transport a la base de l’empresa
NORA S.A a Santa Coloma de Farners o punt de la comarca indicat.

-

A l’Annex 4.1 (fitxa 4.1.3) s’indica la relació de preus unitaris de tots els models de
cubells i accessoris que cal incloure en l’oferta.

TRANSPORT I LLIURAMENT DELS MATERIALS
Pàgina:
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-

L’adjudicatari lliurarà cada subministrament inicial convenientment diferenciat per
la ID del subministrament (per municipi), malgrat comparteixin transport.

-

En el moment de l’entrega de la comanda inicial es determinarà si la descàrrega
s’efectua en un sol punt de la comarca o en dues destinacions, dels municipis
corresponents a cada subministrament.

-

Les comandes successives, posteriors a la inicial, seran lliurades en un sol punt i
també hauran d’anar convenientment diferenciades a l’interior del vehicle de
transport.

-

L’oferent pot indicar a la seva oferta l’import de la comanda mínima que manté els
ports inclosos.

6.2.

LOT 2 BUJOLS I CONTENIDORS

6.2.1. Models previstos

Model

Capacitat i accessoris

Color /
SERIGRAFIA

Bujol ENVASOS model servei intern i
extern petit i model urbanitzacions

120 litres bàsic

tot groc / ENVASOS

Bujol ENVASOS model equipaments
interior i actes festius petit

120 litres amb boca reduïda
rodona sense obturador de goma

tot groc / ENVASOS

Bujol ENVASOS model equipaments
exterior petit

120 litres amb pedal

tot groc / ENVASOS

Bujol ENVASOS model GP petit

120 litres bàsic

tot groc / ENVASOS

Bujol ENVASOS model servei intern i
extern mitjà

240 litres bàsic

cos gris fosc tapa
groga / ENVASOS

Bujol ENVASOS model servei intern i
extern gran

360 litres bàsic

cos gris fosctapa
groga / ENVASOS

Bujol PAPER model servei intern
petit

120 litres bàsic

tot blau / PAPER

120 litres amb tancament
manual gravitacional

tot blau / PAPER

120 litres boca reduïda ranura

tot blau / PAPER

120 litres amb pedal

tot blau / PAPER

120 litres amb tancament
automàtic gravitacional

tot blau / PAPER

Bujol PAPER model servei extern
petit
Bujol PAPER model equipaments
interior i actes festius
Bujol PAPER model equipaments
exterior petit
Bujol PAPER model GP petit
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a. BUJOLS
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Bujol PAPER model servei intern mitjà 240 litres bàsic

cos gris fosc tapa
blava / PAPER

Bujol PAPER model servei extern
mitjà

240 litres amb tancament
manual gravitacional

cos gris fosctapa
blava / PAPER

Bujol PAPER model servei extern
gran

360 litres amb tancament
manual gravitacional

cos gris fosctapa
blava / PAPER

Bujol PAPER/ENVASOS model
comunitats mitjà

240 litres amb pedal (amb
allotjament tag, es valora tapa
insonoritzada)

cos gris fosc tapa
blava i vinil groc /
RECICLA

Bujol PAPER / ENVASOS model
comunitats gran

360 litres es valora pedal (amb
allotjament tag, es valora tapa
insonoritzada)

cos gris fosctapa
blava i vinil groc /
RECICLA

Bujol VIDRE equipaments interior i
actes festius

120 litres boca rodona sense
obturador de goma

tot verd / VIDRE

Bujol VIDRE model Grans
esdeveniments

240 litres amb pedal

cos gris fosc tapa
verda / VIDRE

Bujol FORM model equipaments int i
ext i actes festius

120 litres amb pedal,

tot marró /
ORGÀNICA

Bujol RESTA servei intern petit

120 litres bàsic

Bujol RESTA model equipaments
exterior

120 litres amb pedal

Bujol RESTA GP sanitaris

120 litres tancament automàtic
gravitacional

tot gris clar /
REBUIG
tot gris clar /
REBUIG
tot gris clar /
REBUIG
tot gris clar /
REBUIG
tot gris clar /
REBUIG

Bujol RESTA/FORM model
comunitats

240 litres amb pedal (amb
allotjament tag, es valora tapa
insonoritzada)

cos gris fosc tapa
marró i vinil gris clar
/ RECICLA

Bujol RESTA servei extern petit

b. CONTENIDORS DE 4 RODES
Model

Capacitat i accessoris

Color /
SERIGRAFIA

Contenidors ENVASOS model àrees,

1100 litres amb pedal

cos gris fosc tapa
groga / ENVASOS

Contenidors PAPER model àrees

1100 litres amb pedal

cos gris fosc i tapa
blava / PAPER

Contenidors ENVASOS model Grans
esdeveniments

1100 litres amb pedal

cos gris fosc tapa
groga / ENVASOS
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Bujol RESTA equipaments interior

120 l tancament manual
gravitacional
120 litres boca reduïda rodona
sense obturador de goma
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Contenidors PAPER model Grans
esdeveniments

1100 litres amb pedal

cos gris fosc i tapa
blava / PAPER

Contenidors ENVASOS model Grans
GP

1100 litres bàsic

cos gris fosc i tapa
blava / ENVASOS

Contenidors PAPER model Grans GP

1100 litres bàsic

cos gris fosc i tapa
blava/ PAPER

Contenidors REBUIG model Grans
GP

1100 litres bàsic

tot cos gris fosc /
REBUIG

6.2.2. Accessoris sol·licitats a la llista de preus unitaris
a. ACCESSORIS DE BUJOLS

Apte per a contenidors de
capacitat

Model

Tapa convencional

120 litres, 240 litres, 360 litres

Tapa insonoritzada (si en disposa)

120 litres, 240 litres, 360 litres

Tapa recomanada amb boca reduïda model ranura sense
120 litres, 240 litres, 360 litres
obturador o escombreta (model interior)
Tapa recomanada amb boca reduïda rodona > = 200 mm
120 litres, 240 litres, 360 litres
sense obturador o escombreta (model interior)
Rodes amb tecnologia per a reducció de soroll (si en
120 litres, 240 litres, 360 litres
disposa)

b. ACCESSORIS DE CONTENIDORS DE 4 RODES
Model

Apte per a bujols de capacitat

Pedals d'obertura de tapa per contenidors (incloure preu
dels models que disposi). Preu muntat al contenidor

1100 litres

Tapa convencional

1100 litres
Pàgina:
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Tancament automàtic gravitacional amb clau triangular.
120 litres, 240 litres, 360 litres
Preu col·locat
Tancament manual gravitacional- que s'obri amb clau i
que quedi obert fins que es torna a tancar amb clau
120 litres, 240 litres, 360 litres
(preferiblement clau triangular com model anterior) Preu
col·locat
Pedals d'obertura de tapa per bujols (incloure preu dels
120 litres, 240 litres, 360 litres
models que disposi). Preu sense muntar al contenidor
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Tapa insonoritzada (si en disposa)

1100 litres

Rodes amb tecnologia per a reducció de soroll (si en
disposa)

1100 litres

6.2.3. Característiques dels bujols i contenidors.
a. MATERIAL
-

Cos i tapa del contenidor fabricats mitjançant injecció de polietilè d’alta densitat
(PEHD) o material sintètic de característiques similars si es justifica.

-

Reciclable en la seva major part.

-

Indeformable i resistent a la ruptura.

-

Resistent als rajos UV, l’acció de l’aigua i als productes de neteja.

-

Sense components o pigments tòxics.

-

Es valora la presència de materials reciclats en el cos o la tapa presentant la
justificació del manteniment de les característiques anteriors a totes les parts.

-

Fabricació d’una sola peça, sense punts d’unió que provoquin més feblesa en cap
part del cos.

-

Interior llis i amb formes arrodonides per evitar l’acumulació de la brutícia.

-

Exterior llis o amb suaus emboticions per evitar l’acumulació de la brutícia.

-

Encaix homologat EN 14803 en els bujols i contenidors per a possible allotjament
posterior de tag de lectura amb tecnologia RFID (model incrustat, no rematat). Cal
mostrar imatge de l’allotjament.

-

Amb agafadors de mà integrats al cos que compleixin les normes de prevenció de
riscos laborals i permetin un maneig fàcil als treballadors.

-

En el cas que el model estàndard inclogui tap de desaigua a la part inferior del cos,
cal justificar la seva durabilitat solució/compensació en cas de produir-se filtracions
o caigudes del tap.

c. TAPA DELS CONTENIDORS
-

Totalment independent del cos tret de la frontissa; de manera que permeti la
substitució de la tapa sense pèrdua del contenidor. Si la frontissa inclou una peça
solta no adherida a la tapa cal assegurar l'estabilitat de la peça.
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b. COS DELS CONTENIDORS

Podeu consultar l'autenticitat del document a:
Codi Segur de Validació

f212e65f665f405fa7ae6a626079627d001

Url de validació

https://seu.selva.cat/verificador

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

-

Amb característiques estudiades
l’acumulació de la brutícia.

per evitar la retenció de l’aigua de pluja i

-

Presa de mà perifèrica per facilitar l’obertura de la sobre tapa.

-

Es valorarà que disposi d’un model de tapa insonoritzada per millorar els
contenidors d’ús comunitari o en situacions especials.

-

Sistema fàcil de substitució de la tapa.

d. RODES DELS BUJOLS
-

Sistema de rodes estandarditzat per als bujols, amb rodament suau.

-

Amb els materials habituals (llanta de plàstic i pneumàtic de goma massissa) o
components més novedosos y respectuosos amb el medi ambient (es valorarà
aquesta opció).

-

Eix dels bujols del material habitual (acer galvanitzat) o recomanat pel proveïdor
amb característiques de funcionalitat, durabilitat i reciclatge no inferiors.

-

Càrrega mínima de 100 kg per roda.

-

Mida mínima de la roda dels bujols: 200 mm.

f.

-

Sistema de rodes estandarditzat per als contenidors de 1100 l: gir de 360º, màxima
maniobrabilitat i rodament suau.

-

Amb els materials habituals (llanta de plàstic i pneumàtic de goma massissa) o
components més novedosos y respectuosos amb el medi ambient (es valorarà
aquesta opció).

-

Estructura i tractament del suport i els frens del material habitual (acer galvanitzat
amb possibles parts d’alumini) o recomanats per proveïdor amb característiques
de funcionalitat, durabilitat i reciclatge no inferiors

-

Instal·lació de frens a les dues rodes de davant amb la llengüeta suficientment
sortida per facilitar l’accionament als treballadors.

-

Càrrega mínima de 200 kg per roda.

-

Mida mínima de la roda dels contenidors de 1100 l: 200 mm.

SISTEMA DE CÀRREGA DELS BUJOLS
-

Alçada de càrrega per a elevadors DIN entre 900 i 1000 mm ( DIN 30740/EN 840)
adaptables als mecanismes d’elevació i bolcat habituals del mercat.

g. SISTEMA DE CÀRREGA DEL CONTENIDORS DE 4 RODES
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-

Disposició de dos elements d’acoblament i volteig a cada costat del contenidor
(pivots, tuberes, etc.) que compleixin la Norma DIN 30740/EN840 adaptables als
mecanismes d’elevació i bolcat del mercat.

h. LLIURAMENT DELS BUJOLS

i.

-

Fàcilment apilables i extraïbles.

-

Es lliuraran amb les tapes col·locades i les rodes i pedals desmuntats.

LLIURAMENT DEL CONTENIDORS DE 4 RODES
-

j.

Es lliuraran amb tapes, pedals i rodes col·locades

SERIGRAFIA
-

Serigrafia única per tots els contenidors de la mateixa fracció, a una tinta sobre el
cos del contenidor.

-

Imprescindible sistema d’impressió resistent.

k. SISTEMA D’ELEVACIÓ DE LA TAPA (PEDAL)

10/09/2020 Cap Unitat de Medi Ambient

l.

-

Sol·licitat pels models d’ús comunitari.

-

Fabricat amb materials no deformables ni corrosibles i amb sistema segur d’unió
entre les parts mòbils.

-

El sistema d’elevació es lliurarà desmuntat del contenidor. Cal justificar la facilitat
del muntatge.

-

Es valorarà el grau d’integració del pedal amb el contenidor.

BOQUES REDUÏDES
-

Es demana boca reduïda sense sobretapa per evitar el contacte de l’usuari amb el
contenidor, per a models instal·lats en equipaments públics o actes festius on
s’utilitzin com a papereres.

-

No s’acceptaran els orificis retallats directament sobre la tapa o el cos del
contenidor sense cap tipus de recobriment o protecció.

-

Pot ser model rodó d’uns 200 mm de diàmetre mínim o model allargat a indicar
mides per l’oferent

-

En el moment de la comanda s’indicarà la necessitat d’incorporar obturadors (
rosetes de goma o raspall) dels models estàndard o bé retirar aquests
complements en els models d’interior per assegurar encara millor higiene.

m. SISTEMES DE TANCAMENT PER ALS BUJOLS

Pàgina: 12
Exp. Núm.: 2020/3049

Monica Peso Manso

Signatura 1 de 1

Es demanen 2 models

Podeu consultar l'autenticitat del document a:
Codi Segur de Validació

f212e65f665f405fa7ae6a626079627d001

Url de validació

https://seu.selva.cat/verificador

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

-

Sistema de tancament automàtic i obertura gravitacional amb obertura manual amb
clau triangular, per destinar a l’ús particular.

-

Sistema de tancament manual i obertura gravitacional, amb clau triangular
(preferent) o dentada, per destinar a ús comunitari.

-

Tots dos models s’han de comptar instal·lats en el contenidor.

n. CÀRREGA MÍNIMA
Capacitat (L) i
fracció
120 L
120 L vidre
240 L
240 L vidre
360 L
1100 L

Càrrega mínima
(kg)
45
50
90
100
135
440

o. COLOR DEL COS I LES TAPES
-

Models de 120 l
Cos i tapa del mateix color:
Groc per als envasos



Blau per al paper i cartró



Verd per al vidre



Gris clar per a la Fracció Resta



Marró habitual FORM per a la FORM

Models de 240, 360 i 1100 l
Cos gris fosc i tapa del color identificatiu de la fracció

p. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Es demana l’emplenament dels formularis de l’Annex 4.2 (fitxes 4.2.1 i 4.2.1 per a la
justificació del compliment de cadascuna de les característiques obligatòries i
puntuables del plec, així com de les condicions de venta i garanties que presenta
l’oferent.
En funció del concepte acreditat, el contingut de la declaració pot haver-se de reforçar
amb la referència al contingut de la fitxa tècnica del producte, amb certificats externs
o amb articles comprovables, en el cas d’aspectes més innovadors.
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Indicar a cada apartat del formulari el punt de la fitxa tècnica del producte que fa
referència a la característica demanada.
De forma resumida, les dades sol·licitades es concreten en:
-

Indicació específica de les característiques i valors de qualitat que ofereix
l’empresa del llistat de condicions mínimes indicades en aquest plec.

-

Períodes mínims de garantia dels diferents components de 12 o 24 mesos, en
funció de l’element:

-

o

Garantia per deformació o trencament del cos o la tapa (es valora si supera
el mínim de garantia exigit de 2 anys)

o

Garantia per deformació o trencament del pedal (es valora si supera el
mínim de garantia exigit de 1 any )

Compromís de lliurament del material adjudicat en un termini inferior a 6 setmanes
(es valorarà la reducció d’aquest termini):
o

o

Després de la data de formalització de contracte i entrega del disseny de la
serigrafia per a la primera comanda
Després de l’efectuació de l’encàrrec formal de les successives comandes
.

r.

-

Sistema d’elevació segons normativa DIN 30740 / EN 840.

-

Marca CE d’indicació del nivell sonor d’acord amb la Directiva 2000/14/CE del
Parlament Europeu.

-

Certificat UNE EN ISO 9001 en el procés de disseny i producció.

-

Certificat UNE EN ISO 14001 en la gestió mediambiental.

-

Certificat del % material reciclat present (en cas de presentar aquesta millora)

PREUS UNITARIS
-

Els preus unitaris indicats inclouran la serigrafia i el transport a la base de l’empresa
NORA S.A a Santa Coloma de Farners o punt de la comarca indicat.

-

A l’Annex 4.2 (fitxes 4.2.3 i 4.2.4) s’indica la relació de preus unitaris de tots els
models de cubells i accessoris que cal incloure en l’oferta

k. TRANSPORT I LLIURAMENT DELS MATERIALS
-

L’adjudicatari lliurarà cada subministrament convenientment diferenciat segons la
ID del subministrament (per municipi), malgrat comparteixin transport.
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-

En el moment de l’entrega de la comanda inicial es determinarà si la descàrrega
s’efectua en un sol punt de la comarca o en dues destinacions, dels municipis
corresponents a cada subministrament.

-

Les comandes successives, posteriors a la inicial, seran lliurades en un sol punt i
també hauran d’anar convenientment diferenciades a l’interior del vehicle de
transport.

-

L’oferent pot indicar a la seva oferta l’import de la comanda mínima que manté els
ports inclosos.

6. REVISIÓ DEL PREU
Aquest contracte no estarà subjecte a revisió de preus.

7. DURADA DEL CONTRACTE
Tenint en compte que els terminis d’implantació previstos dels serveis de recollida porta a
porta inclosos en el plec es concentren a inicis de 2021, la durada del contracte es fixa en 2
anys, per cobrir la implantació del nou servei i les necessitats successives.
La vigència d'aquest contracte començarà el dia en què es formalitzi.

8. GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENT
El termini mínim de garantia de tots els elements dels contenidors, inclosa la retolació o
serigrafia, comptarà des de la data indicada a l’apartat del plec administratiu relacionat amb
l’acta de recepció.
Es valorarà l’ampliació del període de garantia respecte els mínims exigits per a cada model
o complements.

8.1 Garantia del LOT 1 cubells


Període de garantia mínim de 1 any per deformació o trencament del cos o la tapa.



Període de garantia mínim de 1 any per deformació o trencament de la nansa.

8.2 Garantia del LOT 2 bujols i contenidors


Període de garantia mínim de 2 anys per deformació o trencament del cos o la tapa



Període de garantia mínim de 1 any per deformació o trencament del pedal.
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Les garanties mínimes exigides per a cada element són les següents:
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9. SOLVÈNCIA TÈCNICA
Són elements essencials del contracte la qualitat del producte subministrat i, en conseqüència
la solvència tècnica es referirà al licitador.


Pel que fa a la qualitat del procés de fabricació i del producte acabat:

Si els productes oferts compleixen correctament les prescripcions tècniques exigides en els
Plecs no és necessari que s’aporti mostres o documentació addicional tret de la requerida en
els formularis de declaració.


Pel que fa al licitador:

Relació de 3 contractes de característiques semblants, tant pel que fa a la tipologia del
producte ofert com al volum estimat de la licitació, executats pel licitador en els tres últims
exercicis ja sigui a favor d’organitzacions o entitats públiques o privades.
Aquests contractes s’acreditaran mitjançant Certificats d’Execució expedits per l’òrgan de
contractació públic o privat.

10. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I TERMINI DE LLIURAMENT.
11.1.

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Els béns es subministraran amb estricta subjecció a les condicions tècniques d’aquest plec.
El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial,
intel·lectual o comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en la fabricació del
subministrament, havent d'indemnitzar a la societat per tots els danys i perjudicis que
poguessin derivar-se de la interposició de reclamacions, inclòs les despeses derivades dels
que eventualment poguessin dirigir-se contra la mateixa.
L’adjudicatari haurà d’avenir-se a diferents supòsits de comandes:
Comanda inicial agrupada o individual

En el cas de no poder complir-se l’agrupació de comandes prevista a l’Annex 2, la comanda
mínima coincidirà amb la individual corresponent a cada ID (per municipi).


Comandes successives

L’oferent restarà obligat a mantenir el període d’entrega compromès en la seva oferta una
vegada el Consell Comarcal de la Selva confirmi a l’adjudicatari la llista d’articles a
subministrar. En tot cas, l’oferent pot indicar l’import de la comanda mínima que manté els
ports inclosos
11.2.

TERMINI DE LLIURAMENT

11.2.1. Termini de lliurament LOT 1
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En el LOT 1, el termini total per a la fabricació, lliurament i tramitació del subministrament serà,
com a màxim, de 4 setmanes a comptar de l'endemà de la formalització del contracte per als
contenidors de cada comanda inicial prevista o bé de la confirmació de la serigrafia.
En les successives comandes, el període de lliurament màxim de 4 setmanes començarà a
comptabilitzar des del moment que el Consell Comarcal trameti la llista d’articles a
subministrar a l’adjudicatari.

11.2.2. Termini de lliurament LOT 2
En el Lot 2, el termini total per a la fabricació, lliurement i tramitació del subministrament serà,
com a màxim, de 6 setmanes a comptar de l'endemà de la formalització del contracte per als
contenidors de cada comanda inicial prevista o bé de la confirmació de la serigrafia.
En les successives comandes, el període de lliurament màxim de 6 setmanes començarà a
comptabilitzar des del moment que el Consell Comarcal trameti la llista d’articles a
subministrar a l’adjudicatari.

11. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
12.1.

DOCUMENTACIÓ DEL LOT 1

12.1.1. Justificació dels trets obligatoris del LOT 1

12.1.2. Justificació dels trets valorables del LOT 1
Pel que fa als conceptes valorables dels cubells, a més a més de la declaració responsable
del representant de l’empresa oferent (Annex 4.1.2 – Declaració responsable dels trets
valorables. LOT 1) – es pot demanar la presentació de documentació addicional obligatòria
per validar la declaració, en funció del concepte.
12.2.

DOCUMENTACIÓ DEL LOT 2

12.2.1. Justificació dels trets obligatoris del LOT 2

Pàgina: 17
Exp. Núm.: 2020/3049

Monica Peso Manso

Signatura 1 de 1

10/09/2020 Cap Unitat de Medi Ambient

Pel que fa als conceptes obligatoris dels cubells, es demana la indicació de la referència de
cadascun d’ells a la fitxa tècnica del producte; però, en el cas que algun concepte no hi figuri
explícitament s’admetrà la indicació específica d’aquest compliment en la declaració
responsable del representant de l’empresa oferent (Annex 4.1.1 – Declaració responsable dels
trets obligatoris. LOT 1), sense detriment de la presentació dels certificats obligatoris que es
demanen en cada lot.
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Pel que fa als conceptes obligatoris dels bujols i contenidors, es demana la indicació de la
referència de cadascun d’ells a la fitxa tècnica dels productes; però, en el cas que algun
concepte no hi figuri explícitament s’admetrà la indicació sola d’aquest compliment en la
declaració responsable del representant de l’empresa oferent (Annex 4.2.1 – Declaració
responsable dels trets obligatoris. LOT 2), sense detriment de la presentació dels certificats
obligatoris que es demanen en cada lot.
12.2.2. Justificació dels trets valorables del LOT 2
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Pel que fa als conceptes valorables dels bujols i contenidors, a més a més de la declaració
responsable del representant de l’empresa oferent (Annex 4.2.2 – Declaració responsable dels
trets valorables. LOT 2) es pot demanar la presentació de documentació addicional obligatòria
per validar la declaració, en funció del concepte.
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Annexes:
ANNEX 1. Municipis inicialment previstos
ANNEX 2. Necessitats de subministrament
Annex 2.1. Necessitats licitació. LOT 1
Annex 2.2. Necessitats licitació. LOT 2
Annex 2.3. Necessitats previstes comanda inicial. LOT 1
Annex 2.4. Necessitats previstes comanda inicial. LOT 2
ANNEX 3. Pressupost estimat del contracte
Annex 3.1. Pressupost estimat del contracte de licitació. LOT 1
Annex 3.2. Pressupost estimat del contracte de licitació. LOT 2
Annex 3.3. Pressupost estimat de la comanda inicial. LOT 1
Annex 3.4. Pressupost estimat de la comanda inicial. LOT 2

ANNEX 4. Documentació a presentar
Annex 4.1. LOT 1
Fitxa 4.1.1 Declaració responsable trets obligatoris. LOT 1
Fitxa 4.1.2 Declaració responsable trets valorables. LOT 1
Fitxa 4.1.3 Preus unitaris i pressupost desglossat. LOT 1
Annex 4.2. LOT 2
Fitxa 4.2.1 Declaració responsable trets obligatoris. LOT 2

Fitxa 4.2.3 Preus unitaris i pressupost desglossat. LOT 2
Fitxa 4.2.4 Altres preus unitaris. LOT 2
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Fitxa 4.2.2 Declaració responsable trets valorables. LOT 2
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ANNEX 1. - Municipis inicialment previstos
Estat del projecte de
implantació

Municipi
Sils (SI)

Consolidat

Caldes de Malavella (CA)

Consolidat

Tossa de Mar (TO)

Consolidat

Hostalric (HO)

Consolidat

ANNEX 2. Necessitats de subministrament
Annex 2.1. Necessitats licitació LOT 1
LOT 1

Cubells

Sublot
1.1

Sublot
1.2

Sublot
1.3

Sublot
1.4

Unitats licitació

Model

Capacitat i accessoris

Caldes

Sils

Tossa

Hostalric

Desembre 2020 i
successives

Cubell VIDRE per a
recollida PaP

Cubells de 20 a 25 l
color verd

-

3.300

-

2.420

5.720

Cubell ENVASOS oficina

Cubells model anterior
color groc

10

10

10

10

40

Cubell PAPER oficina

Cubells model anterior
color blau

10

10

10

10

40

LOT 2

Bujols i contenidors

Sublot
2.1

Sublot
2.2

Sublot
2.3

Sublot
2.4

Unitats licitació

Model

Capacitat i accessoris

Caldes

Sils

Tossa

Hostalric

Desembre 2020 i
successives

Bujol ENVASOS model
servei intern i extern petit i
120 litres bàsic
model urbanitzacions
Bujol ENVASOS model
120 litres amb boca
equipaments interior i actes reduïda rodona sense
festius petit
obturador de goma
Bujol ENVASOS model
equipaments exterior petit

14

1.125

-

9

1.148

12

12

-

8

32

12

12

-

8

32

150

25

-

20

195

120 litres amb pedal

Bujol ENVASOS model GP
120 litres bàsic
petit
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Annex 2.2. Necessitats licitació LOT 2
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LOT 2

Bujols i contenidors

Sublot
2.1

Sublot
2.2

Sublot
2.3

Sublot
2.4

Unitats licitació

Model

Capacitat i accessoris

Caldes

Sils

Tossa

Hostalric

Desembre 2020 i
successives

Bujol ENVASOS model
servei intern i extern mitjà

240 litres bàsic

30

30

-

16

76

Bujol ENVASOS model
servei intern i extern gran

360 litres bàsic

22

22

-

12

56

Bujol PAPER model servei
intern petit

120 litres bàsic

7

7

-

5

19

7

7

-

4

18

Bujol PAPER model
120 litres boca reduïda
equipaments interior i actes
ranura
festius

12

12

-

7

31

Bujol PAPER model
equipaments exterior petit

120 litres amb pedal

10

12

-

6

28

Bujol PAPER model GP
petit

120 litres amb
tancament automàtic
gravitacional

150

150

-

120

420

25

25

-

13

63

7

7

-

4

18

4

4

-

3

11

4

4

-

4

12

Bujol PAPER model servei
extern petit

Bujol PAPER model servei
intern mitjà

120 litres amb
tancament manual
gravitacional

240 litres bàsic

240 litres amb
tancament manual
gravitacional
360 litres amb
Bujol PAPER model servei
tancament manual
extern gran
gravitacional
240 litres amb pedal
Bujol PAPER/ENVASOS
(amb allotjament tag,
model comunitats mitjà
es valora tapa
insonoritzada)
Bujol PAPER / ENVASOS
model comunitats gran

360 litres es valora
pedal (amb allotjament
tag, es valora tapa
insonoritzada)

4

30

-

4

38

Bujol VIDRE equipaments
interior i actes festius

120 litres boca rodona
sense obturador de
goma

7

7

-

7

21

-

4

-

-

4

Bujol VIDRE model Grans
esdeveniments

240 litres amb pedal
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LOT 2

Bujols i contenidors

Sublot
2.1

Sublot
2.2

Sublot
2.3

Sublot
2.4

Unitats licitació

Model

Capacitat i accessoris

Caldes

Sils

Tossa

Hostalric

Desembre 2020 i
successives

Bujol FORM model
equipaments int i ext i
actes festius
Bujol RESTA servei intern
petit

120 litres amb pedal,

120 litres bàsic

-

15

54

7

7

-

5

19

120 l tancament
manual gravitacional

7

7

-

4

18

Bujol RESTA equipaments
interior

120 litres boca reduïda
rodona sense obturador
de goma

4

4

-

3

11

120 litres amb pedal

4

4

-

3

11

120 litres tancament
automàtic gravitacional

7

7

-

6

20

4

26

-

4

34

Bujol RESTA GP sanitaris

240 litres amb pedal
Bujol RESTA/FORM model (amb allotjament tag,
comunitats
es valora tapa
insonoritzada)
Contenidors ENVASOS
model àrees,

1100 litres amb pedal

14

18

-

-

32

Contenidors PAPER model
àrees

1100 litres amb pedal

14

18

-

-

32

Contenidors ENVASOS
model Grans
esdeveniments

1100 litres amb pedal

4

-

-

-

4

Contenidors PAPER model
Grans esdeveniments

1100 litres amb pedal

4

-

-

-

4

Contenidors ENVASOS
model Grans GP

1100 litres bàsic

20

12

15

-

47

Contenidors PAPER model
Grans GP

1100 litres bàsic

20

12

15

-

47

-

-

25

-

25

Contenidors REBUIG model
1100 litres bàsic
Grans GP
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Annex 2.3. Necessitats previstes comanda inicial. LOT 1
LOT 1

Cubells

Sublot
1.1

Sublot
1.2

Sublot
1.3

Sublot
1.4

Unitats licitació

Model

Capacitat i accessoris

Caldes

Sils

Tossa

Hostalric

Desembre 2020 i
successives

Cubells de 20 a 25 l
color verd

-

2.900

-

2.200

5.100,00

Cubell ENVASOS

Cubells model anterior
color groc

5

5

5

5

20,00

Cubell PAPER

Cubells model anterior
color blau

5

5

5

5

20,00

Cubell VIDRE

Annex 2.4. Necessitats previstes comanda inicial. LOT 2

LOT 2

Bujols i contenidors

Sublot
2.1

Sublot
2.2

Sublot
2.3

Sublot
2.4

Unitats licitació

Model

Capacitat i accessoris

Caldes

Sils

Tossa

Hostalric

Desembre 2020 i
successives

Bujol ENVASOS model
servei intern i extern petit i
120 litres bàsic
model urbanitzacions
Bujol ENVASOS model
120 litres amb boca
equipaments interior i actes reduïda rodona sense
festius petit
obturador de goma
Bujol ENVASOS model
equipaments exterior petit

-

6

1.041,00

10

10

-

6

26,00

10

10

-

6

26,00

125

-

-

-

125,00

Bujol ENVASOS model
servei intern i extern mitjà

240 litres bàsic

10

10

-

6

26,00

Bujol ENVASOS model
servei intern i extern gran

360 litres bàsic

2

2

-

2

6,00

Bujol PAPER model servei
intern petit

120 litres bàsic

5

5

-

3

13,00

5

5

-

3

13,00

Bujol PAPER model servei
extern petit

120 litres amb
tancament manual
gravitacional
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LOT 2

Bujols i contenidors

Sublot
2.1

Sublot
2.2

Sublot
2.3

Sublot
2.4

Unitats licitació

Model

Capacitat i accessoris

Caldes

Sils

Tossa

Hostalric

Desembre 2020 i
successives

Bujol PAPER model
120 litres boca reduïda
equipaments interior i actes
ranura
festius

10

10

-

6

26,00

Bujol PAPER model
equipaments exterior petit

120 litres amb pedal

10

10

-

6

26,00

Bujol PAPER model GP
petit

120 litres amb
tancament automàtic
gravitacional

125

125

-

100

350,00

5

5

-

3

13,00

5

5

-

3

13,00

2

2

-

2

6,00

2

2

-

2

6,00

2

25

-

2

29,00

5

5

-

5

15,00

240 litres amb pedal

-

3

-

-

3,00

120 litres amb pedal,

15

15

-

10

40,00

5

5

-

3

13,00

Bujol PAPER model servei
intern mitjà

240 litres bàsic

240 litres amb
tancament manual
gravitacional
360 litres amb
Bujol PAPER model servei
tancament manual
extern gran
gravitacional
240 litres amb pedal
Bujol PAPER/ENVASOS
(amb allotjament tag,
model comunitats mitjà
es valora tapa
insonoritzada)
360 litres es valora
Bujol PAPER / ENVASOS pedal (amb allotjament
model comunitats gran
tag, es valora tapa
insonoritzada)
120 litres boca rodona
Bujol VIDRE equipaments
sense obturador de
interior i actes festius
goma
Bujol PAPER model servei
extern mitjà

Bujol FORM model
equipaments int i ext i
actes festius
Bujol RESTA servei intern
petit

120 litres bàsic

Bujol RESTA servei extern
petit

120 l tancament
manual gravitacional

5

5

-

3

13,00

Bujol RESTA equipaments
interior

120 litres boca reduïda
rodona sense obturador
de goma

2

2

-

2

6,00

2

2

-

2

6,00

Bujol RESTA model
equipaments exterior

120 litres amb pedal
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LOT 2

Bujols i contenidors

Sublot
2.1

Sublot
2.2

Sublot
2.3

Sublot
2.4

Unitats licitació

Model

Capacitat i accessoris

Caldes

Sils

Tossa

Hostalric

Desembre 2020 i
successives

120 litres tancament
automàtic gravitacional

5

5

-

5

15,00

240 litres amb pedal
Bujol RESTA/FORM model (amb allotjament tag,
comunitats
es valora tapa
insonoritzada)

2

21

-

2

25,00

Contenidors ENVASOS
model àrees,

1100 litres amb pedal

8

12

-

-

20,00

Contenidors PAPER model
àrees

1100 litres amb pedal

8

12

-

-

20,00

Contenidors ENVASOS
model Grans
esdeveniments

1100 litres amb pedal

3

-

-

-

3,00

Contenidors PAPER model
Grans esdeveniments

1100 litres amb pedal

3

-

-

-

3,00

Contenidors ENVASOS
model Grans GP

1100 litres bàsic

15

10

10

-

35,00

Contenidors PAPER model
Grans GP

1100 litres bàsic

15

10

10

-

35,00

-

-

20

-

20,00

Bujol RESTA GP sanitaris
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ANNEX 3. Pressupost estimat del contracte
Annex 3.1. Pressupost estimat del contracte de licitació. LOT 1
Cubells

Sublot 1.1 Sublot 1.2 Sublot 1.3

Municipis

Caldes

Sils

Tossa

Sublot 1.4

Unitats licitació

Hostalric

Desembre 2020 i
successives

Import (euros) sense
IVA

200,00

16.700,00

200,00

12.300,00

29.400,00

a/ IVA

242,00

20.207,00

242,00

14.883,00

35.574,00

Annex 3.2. Pressupost estimat del contracte de licitació. LOT 2
Bujols i contenidors

Municipis

Sublot 2.1 Sublot 2.2 Sublot 2.3

Sublot 2.4

Unitats licitació

Tossa

Hostalric

Desembre 2020 i
successives

Caldes

Sils

Import (euros) sense
IVA

37.077,00

69.954,00

8.800,00

14.090,00

129.921,00

a/ IVA

44.863,17

84.644,34

10.648,00

17.048,90

157.204,41
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Annex 3.4. Pressupost estimat comanda inicial prevista. LOT 2
Bujols i contenidors

Municipis

Sublot 2.1 Sublot 2.2 Sublot 2.3

Tossa

Sublot 2.4

Unitats licitació

Hostalric

Desembre 2020 i
successives

Caldes

Sils

Import (euros) sense
IVA

25.711,00

56.238,00

6.400,00

9.392,00

97.741,00

a/ IVA

31.110,31

68.047,98

7.744,00

11.364,32

118.266,61

ANNEX 4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
ANNEX 4.1. Documentació a presentar. LOT 1
Fitxa 4.1.1. Declaració responsable dels trets obligatoris. LOT 1
CONCEPTES OBLIGATORIS DEL LOT 1

Indicar
SI/NO
compleix

Indicació de la referencia
a la fitxa

MATERIAL
Cubells fabricats amb polipropilè, polietilè o altre material avançat amb
característiques similars
Reciclable en la seva major part

Resistents als raigs UV, l'acció de l'aigua i als productes de neteja
Absència de components o pigments tòxics.
Resistent a la ruptura i la deformació.
Adjuntar fotografia exterior i
interior dels cubells si no
apareix a la fitxa

COS
Amb forma piramidal amb base i boca quadrada/rectangular
Amb cantonades pronunciades per assegurar la subjecció de la bossa
Interior llis i amb formes arrodonides per evitar l’acumulació de la
brutícia.
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Exterior llis o amb suaus emboticions per evitar l’acumulació de la
brutícia.
Fàcilment apilables i extraïbles
Possible allotjament posterior de TAG amb tecnologia RFID UHF de
molt alta freqüència (indicació sistema de col·locació posterior del tag)
Capacitat 20 a 25 l (per assegurar la càrrega mínima demanada de 910 kg). Indicar capacitat exacte que s’ofereix
Adjuntar fotografia anterior i
posterior de la tapa i la
nansa si no apareix a la fitxa

TAPA I NANSA
Tapa fàcilment desmuntable i intercanviable per facilitar la neteja i/o
substitució.
Tapa amb rotació d’uns 270º sense tocar al terra durant la seva
obertura.
Sistema d’obertura bloquejant quan la nansa es troba en posició
vertical per facilitar el transport del cubell i quan la nansa es troba en
posició frontal.
Disseny ergonòmic per facilitar l’evacuació de l’aigua de la pluja.
SERIGRAFIA
Serigrafia comuna per a tots els cubells de la mateixa fracció
Sistema d’impressió resistent.
CÀRREGA MÍNIMA

Indicar pes assegurat

9-10 kg
Indicar tots els tons verds
disponibles i mostrar fotos

COLOR
Color verd
GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA

Només cal indicar-ho a la
declaració

Garantia mínima per deformació o trencament del cos o la tapa de 1
any

PERÍODE MÀXIM D'ENTREGA

Només cal indicar-ho a la
declaració

4 setmanes, tant les comandes inicials com les successives
Només cal indicar-ho a la
declaració

TRANSPORT
Cada sublot convenientment diferenciat de la resta, malgrat
comparteixin transport en la comanda inicial. Possibilitat de descàrrega
de les comandes inicials en una o dues destinacions, dels municipis del
contracte. Comandes successives lliurades en un sol punt però també
convenientment diferenciades
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CERTIFICATS OBLIGATORIS

Adjuntar a la declaració

Certificat UNE EN ISO 9001 en el procés de disseny i producció.
Certificat UNE EN ISO 14001en la gestió mediambiental.
Certificat de % presència de material reciclat

Fitxa 4.1.2. Declaració responsable dels trets valorables. LOT 1
CONCEPTES VALORABLES DEL LOT
1

Indica
SI/NO i
valor si
s'escau

Apartat de la
fitxa tècnica
on s'explica

Documentació per validar la
declaració

Percentatge de material reciclat utilitzat
per a la seva fabricació

Certificat presentat en la declaració
anterior

La nansa i la tapa són fàcilment
substituïbles en cas de trencament. *:

Presenta explicació si aquesta no
apareix a la fitxa tècnica

La tapa ja ve muntada al cos

Només cal indicar-ho a la declaració

Permet mantenir la tapa semi oberta
encaixant la nansa amb la tapa
Garantia per deformació o trencament
del cos o la tapa (es valora si supera el
mínim de garantia exigit de 1 any)
Garantia per deformació o trencament
de la nansa (es valora si supera el mínim
de garantia exigit de 1 any )
Període màxim d'entrega per a les
comandes inicials i les successives (es
valora si redueix les 4 setmanes
màximes permeses)

Presenta fotografia si aquesta no
apareix a la fitxa tècnica
Només cal indicar-ho a la declaració

Només cal indicar-ho a la declaració
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Fitxa 4.1.3 Preus unitaris i pressupost desglossat del LOT 1

LOT 1
Model

Cubells

preu ut

Capacitat i
accessoris

SubLOT1.1

Sublot
1.2

Sublot
1.3

Sublot
1.4

Total

Caldes de
Malavella

Sils

Tossa de
Mar

Hostalric

Unitats
licitació

Cubell
VIDRE

Cubells de 20
a 25 l color
verd (PaP)

-

3.300

-

2.420

5.720

Cubell
ENVASOS

Cubells model
anterior color
groc(oficina)

10

10

10

10

40

Cubell
PAPER

Cubells model
anterior color
blau (oficina)

10

10

10

10

40

20

3.320

20

2.440

5.800

Import (euros) sense IVA
per sublot
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ANNEX 4.2. LOT 2
Fitxa 4.2.1. Declaració responsable dels trets obligatoris. LOT 2
CONCEPTES OBLIGATORIS DEL LOT 2

Indicar
Indicació de la
SI/NO
referencia a la fitxa
compleix

MATERIAL
Cos i tapa del contenidor fabricats mitjançant injecció de polietilè d’alta
densitat (PEHD) o material sintètic de característiques similars
Reciclable en la seva major part
Indeformable i resistent a la ruptura.
Resistents als raigs UV, l'acció de l'aigua i als productes de neteja
Sense components o pigments tòxics

COS DELS CONTENIDORS

Adjuntar fotografia exterior i
interior dels contenidors si no
apareix a la fitxa

Fabricació d'una sola peça sense punts d'unió que provoquin més feblesa en
cap part del cos
Interior llis i amb formes arrodonides per evitar l’acumulació de la brutícia.
Exterior llis o amb suaus emboticions per evitar l’acumulació de la brutícia.
Amb encaix homologat EN 14803 per possible col·locació posterior de tag de
lectura tecnologia RFID en els bujols i contenidors (Sistema de col·locació per
incrustació, no rematxada) / l’adquisició dels tags no s’inclouen en el concurs
/Mostrar fotografia de l'encaix amb un tag incrustat
Amb agafadors de mà integrats al cos que compleixin les normes de prevenció
de riscos laborals i permetin un maneig fàcil als treballadors.
En el cas que el model estàndard de 1100 l inclogui tap de desaigua a la part
inferior del cos, cal justificar la seva durabilitat i solució/compensació en cas
de produir-se filtracions o caigudes del tap
Adjuntar fotografia anterior i
posterior de la tapa si no
apareix a la fitxa

Totalment independent del cos tret de la frontissa; de manera que
permeti la substitució de la tapa sense pèrdua del contenidor / Si la
frontissa inclou una peça solta no adherida a la tapa cal assegurar
l'estabilitat de la peça
Amb característiques estudiades per evitar la retenció de l’aigua de
pluja i l’acumulació de la brutícia
Presa de mà perifèrica per facilitar l’obertura de la tapa
Adjuntar fotografia de les
rodes si no apareix a la fitxa

RODES DELS BUJOLS
Sistema de rodes estandarditzat per als bujols, amb rodament suau
Amb els materials habituals (llanta de plàstic i neumàtic de goma
macissa) o components més novedosos y respectuosos amb el medi
ambient
Eix dels bujols del material habitual (acer galvanitzat) o recomanat pel
proveïdor amb característiques de funcionalitat, durabilitat i reciclatge
no inferiors.
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Càrrega mínima de 100 kg per roda
Mida mínima de la roda dels bujols: 200 mm
RODES DELS CONTENIDORS DE 1100 l

Adjuntar fotografia de les
rodes si no apareix a la fitxa

Sistema de rodes estandarditzat per als contenidors de 1100 l: gir de
360º, màxima maniobrabilitat i rodament suau
Amb els materials habituals (llanta de plàstic i pneumàtic de goma
massissa) o components més novedosos y respectuosos amb el medi
ambient
Estructura i tractament del suport i els frens del material habitual (acer
galvanitzat amb possibles parts d’alumini) o recomanats per proveïdor
amb característiques de funcionalitat, durabilitat i reciclatge no inferiors
Instal·lació de frens a les dues rodes de davant amb la llengüeta
suficientment sortida per facilitar l’accionament als treballadors.
Càrrega mínima de 200 kg per roda
Mida mínima de la roda dels contenidors de 1100 l: 200 mm
SISTEMA DE CÀRREGA DELS BUJOLS
Alçada de càrrega per a elevadors DIN entre 900 i 1000 mm ( DIN
30740/EN 840) adaptables als mecanismes d’elevació i bolcat
habituals del mercat (CERTIFICAT)
SISTEMA DE CÀRREGA DEL CONTENIDORS DE 4 RODES
Disposició de dos elements d’acoblament i volteig a cada costat del
contenidor (pivots, tuberes, etc.) que compleixin la Norma DIN
30740/EN840 adaptables als mecanismes d’elevació i bolcat del
mercat. (CERTIFICAT)
LLIURAMENT DELS BUJOLS
Fàcilment apilables i extraïbles
Es lliuraran amb les tapes col·locades i les rodes desmuntades
Només cal indicar-ho a
la declaració

Cada sublot convenientment diferenciat de la resta, malgrat
comparteixin transport en la comanda inicial. Possibilitat de descàrrega
de les comandes inicials en una o dues destinacions, dels municipis del
contracte. Comandes successives lliurades en un sol punt però també
convenientment diferenciades
LLIURAMENT DEL CONTENIDORS DE 4 RODES
Es lliuraran amb tapes col·locades i les rodes col·locades
SERIGRAFIA
Serigrafia personalitzada per a cada fracció, a una tinta sobre el cos
del contenidor
Imprescindible sistema d’impressió resistent.
PEDAL D’ELEVACIÓ DE LA TAPA

Adjuntar fotografia anterior i
posterior del pedal i varilles si
no apareix a la fitxa
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TRANSPORT

Podeu consultar l'autenticitat del document a:
Codi Segur de Validació

f212e65f665f405fa7ae6a626079627d001

Url de validació

https://seu.selva.cat/verificador

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Fabricat amb materials no deformables ni corrosibles i amb sistema
segur d’unió entre les parts mòbils.
Adjuntar fotografies de cada
model de boca si no apareix
a la fitxa

BOQUES REDUÏDES
No s’acceptaran els orificis retallats directament sobre la tapa o el cos
del contenidor sense cap tipus de recobriment.
SISTEMES DE TANCAMENT PER ALS BUJOLS

Adjuntar fotografia de cada
model si no apareix a la fitxa

Disposa de Sistema estàndard de tancament automàtic i obertura
gravitacional + manual amb clau triangular
Disposa de Sistema estàndard de tancament manual i obertura
gravitacional + manual (amb clau triangular o dentada)
Indicar càrrega mínima de
cada model

CÀRREGA MÍNIMA
120 l 45 kg
120 l vidre 50 kg
240 l 90 kg
240 l vidre 100 kg
360 l 135 kg
1100 l 440 kg
COLOR DEL COS I LES TAPES

Indicar tots els colors
disponibles i mostrar fotos si
no apareixen a la fitxa

Ofereix model de color de cos gris fosc
Ofereix models de tapes del color de cada fracció: groga, blava, verda
i gris
GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA

Només cal indicar-ho a la
declaració

Garantia mínima per deformació o trencament del cos o la tapa de 2
anys
Garantia mínima per deformació o trencament del pedal de 1 any

10/09/2020 Cap Unitat de Medi Ambient

PERÍODE MÀXIM D'ENTREGA

Només cal indicar-ho a la
declaració

6 setmanes, tant les comandes inicials com les successives
CERTIFICATS OBLIGATORIS

Adjuntar a la declaració

Certificat UNE EN ISO 9001 en el procés de disseny i producció.
Certificat UNE EN ISO 14001en la gestió mediambiental.
Certificat DIN 30740/EN 840 per als bujols
Certificat DIN 30740/EN 840 per als contenidors de 4 rodes
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Presenta % de material reciclat al cos gris
fosc dels models de contenidors sol·licitats
sense alteració de les característiques
homogènies del material

Certificat extern de % de material reciclat per a
tots els models on s’apliqui

Presenta % de material reciclat a les rodes
dels bujols sense alteració de les
característiques homogènies del material

Certificat extern o indicació d'on es troba
aquesta informació a la fitxa tècnica / Indicar %
de material reciclat a cada model contingut en
l'oferta

Justifica l'aplicació de tècniques novedoses
que permeten l'estalvi de material en la
fabricació del cos del contenidor
Indicar en quins models s’aplica *

Certificat extern o indicació d'on es troba
aquesta informació a la fitxa tècnica o notícies
publicades
/ Indicar % o referència de la
reducció en pes del contenidor

Disposa de sistema de reducció del soroll
de les rodes dels bujols
Indicar si ho incorpora sense sobrecost en
la seva oferta*

Certificat extern o indicació d'on es troba
aquesta informació a la fitxa tècnica / Indicació
del sobre cost en la llista de preus unitaris

Ofereix tapa insonoritzada pels bujols (amb
ergonomia especial per amortir el soroll, no
puntua la única col·locació de topalls)
(indicar en quins models l’inclou *)
Disposa de tapa color verd viu per a la
identificació de la fracció vidre
Disposa de tapa color gris diferent al to gris
fosc del cos
El pedal i sistema d'elevació de la tapa es
troba integrat amb el cos del bujol i cap
element no sobresurt de l'espai
d'envergadura del bujol pels costats
(col·locació del pedal a càrrec Consell
Comarcal)
Justificar una col·locació senzilla*
El pedal i sistema d'elevació de la tapa es
troba integrat amb el cos del contenidor de
1100 l i cap element no sobresurt de l'espai
d'envergadura del contenidor pels costats
(col·locació del pedal a càrrec de
l'adjudicatari)

Indica on es troba la imatge en la fitxa tècnica o
presenta fotografia expressa
Indica on es troba la imatge en la fitxa tècnica o
presenta fotografia expressa
Indica on es troba la imatge en la fitxa tècnica o
presenta fotografia expressa

Indica on es troba la imatge en la fitxa tècnica o
presenta fotografia expressa

Indica on es troba la imatge en la fitxa tècnica o
presenta fotografia expressa

Ofereix opció de pedal per a tots els
models inclosos en l'oferta
(indicar quins models admeten pedal*)

Només cal indicar-ho a la declaració

Garantia per deformació o trencament del
cos o la tapa (es valora si supera el mínim
de garantia exigit de 2 anys)

Només cal indicar-ho a la declaració
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CONCEPTES VALORABLES DEL LOT 2

Indicar
Apartat de la
SI/NO i
Documentació per validar la
fitxa tècnica
valor si
declaració
on s'explica
s'escau

Podeu consultar l'autenticitat del document a:
Codi Segur de Validació

f212e65f665f405fa7ae6a626079627d001

Url de validació

https://seu.selva.cat/verificador

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Garantia per deformació o trencament del
pedal (es valora si supera el mínim de
garantia exigit de 1 any )
Període màxim d'entrega de les comandes
inicials i les successives (es valora si
redueix les 6 setmanes màximes
permeses)

Només cal indicar-ho a la declaració

Només cal indicar-ho a la declaració

Fitxa 4.2.3 Preus unitaris i pressupost desglossat del LOT 2
Sublot
1.1

Sublot
1.2

Sublot
1.3

Sublot
1.4

Total

Caldes

Sils

Tossa

Hostalric

Unitats
licitació

BUJOL 120 litres
bàsic

178

1.164

-

39

1.381

BUJOL 120 litres amb
pedal

45

48

-

32

125

BUJOL 120 litres amb
boca reduïda rodona
sense obturador de
goma

23

23

-

18

64

BUJOL 120 litres
boca reduïda ranura
sense obturador

12

12

-

7

31

BUJOL 120 litres amb
tancament automàtic
gravitacional

157

157

-

126

440

BUJOL 120 litres amb
tancament manual
gravitacional

14

14

-

8

36

BUJOL 240 litres
bàsic

55

55

-

29

139

BUJOL 240 litres amb
pedal (amb
allotjament tag, es
valora tapa
insonoritzada)

8

34

-

8

50

preu ut
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Model

Podeu consultar l'autenticitat del document a:
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Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

BUJOL 240 litres amb
tancament manual
gravitacional

7

7

-

4

18

BUJOL 360 litres
bàsic

22

22

-

12

56

BUJOL 360 litres es
valora pedal, amb
allotjament tag, es
valora tapa
insonoritzada

4

30

-

4

38

BUJOL 360 litres amb
tancament manual
gravitacional

4

4

-

3

11

CONTENIDOR 1100
litres bàsic

40

24

55

0

119

CONTENIDOR 1100
litres amb pedal

36

36

-

0

72

605

1.630

55

290

2.580

Import (euros) sense IVA per sublot
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Indicació de l’import de la comanda mínima per al
manteniment dels ports inclosos
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Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Fitxa 4.2.4 Altres preus unitaris del LOT 2
Aptes per a bujols i
contenidors

LOT 2

preu unitari

120 litres,
Tancament automàtic gravitacional amb clau triangular. Preu
240 litres,
col·locat
360 litres
Tancament manual gravitacional - que s'obri amb clau i que 120 litres,
quedi obert fins que es torna a tancar amb clau (preferiblement 240 litres,
clau triangular com model anterior) Preu col·locat
360 litres
120 litres,
Pedals d'obertura de tapa per bujols (incloure preu dels models
240 litres,
que disposi). Preu sense muntar al contenidor
360 litres
120 litres
Tapa convencional
240 litres,
360 litres
120 litres,
Tapa insonoritzada (si en disposa)
240 litres
360 litres
120 litres
Tapa recomanada amb boca reduïda model ranura sense
240 litres
obturador o escombreta (model interior)
360 litres
120 litres
Tapa recomanada amb boca reduïda rodona > = 200 mm sense
240 litres
obturador o escombreta (model interior)
360 litres
120 litres
Rodes amb tecnologia per a reducció de soroll (si en disposa) 240 litres
360 litres
Pedals d'obertura de tapa per contenidors (incloure preu dels
1100 litres
models que disposi). Preu muntat al contenidor
1100 litres

Tapa insonoritzada (si en disposa)

1100 litres

Rodes amb tecnologia per a reducció de soroll (si en disposa)

1100 litres

Pàgina: 37
Exp. Núm.: 2020/3049

Monica Peso Manso

Signatura 1 de 1

10/09/2020 Cap Unitat de Medi Ambient

Tapa convencional
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