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ACTA D’OBERTURA DE SOBRES DIGITALS (SOBRE C)
Essent les 11.24 hores del 17 d’agost de 2021, es procedeix a realitzar en acte no
públic l’obertura del sobre C corresponent als criteris de valoració avaluables
automàticament, de les ofertes presentades mitjançant sobre digital, al
procediment obert, amb tramitació ordinària i subjecte a regulació harmonitzada,
convocat per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la contractació de serveis
de recollida porta a porta dels residus i de neteja viària, en els termes i condicions
establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
Prescripcions Tècniques aprovats pel Ple de l’Ajuntament en data 1 de juny de
2021, amb un import màxim de licitació de 12.541.091,38€, 10% d’IVA exclòs, per
a la durada de vuit anys del contracte, sense possibilitat de ser prorrogat, amb data
d’inici previst per a l’1 de desembre de 2021. Expedient núm. AJCOR0209222021.
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La Mesa de Contractació la formen:
1. Presidenta:
2. Vocals:

3. Secretària:

Sra. Montserrat Febrero i Piera, alcaldessa de l’Ajuntament.
Sr. Pablo Fernández Fernández, interventor de l’Ajuntament.
Sra. Roser Bosch Aregall, secretària acctal. de l’Ajuntament.
Sra. Natàlia Diaz Moreno, lletrada adscrita als serveis jurídics
de l’Ajuntament.
Sra. Maria José Insa Pascual, responsable del servei de
contractació.

La convocatòria de la licitació es va enviar a publicar al Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE) en data 4 de juny de 2021, i es va publicar en el perfil del
contractant de la Corporació en data 9 de juny de 2021, amb un període de trenta
(30) dies naturals per a presentar ofertes a comptar de la data d’enviament al
DOUE, essent l’últim dia el 5 de juliol a les 23.59 hores.
Dins el període de presentació una (1) única empresa ha presentat proposició,
SERVITRANSFER, SL amb CIF B17668740 i registre d’entrada 2021/7563, de 5 de
juliol.
Una vegada finalitzat el termini per a presentar sobres digitals i transcorregut el
període de temps establert per a poder realitzar l’obertura dels mateixos, es va
accedir amb aplicació de les credencials requerides, al contingut de la documentació
presentada en el Sobre A relatiu a la documentació administrativa, i del Sobre B
relatiu als criteris de valoració amb aplicació de judici de valor, amb el resultat que
consta en les actes emeses i que es troben publicades en el perfil del contractant, i
de les que se’n desprèn que la Mesa de Contractació va admetre l’única proposta
presentada, sol·licitant al personal tècnic designat per a la seva valoració, essent en
aquest cas les tècniques de l’Àrea de Medi ambient, Sra. Gemma Ariasol i Sra.
Marta Busquet, informe de valoració del contingut del sobre B.
Valoració del sobre B (criteris que depenen d’un judici de valor)
De conformitat amb l’establert a la clàusula VI.10.1 del PCAP, es valoraran aquests
criteris fins un màxim de 40 punts, amb els següents apartats i en funció del que
s’hi estableix:
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És indispensable que la proposta de l’empresa inclogui com a mínim tots els aspectes que es
valoren en els criteris d’adjudicació. El no compliment d’algun d’aquests aspectes serà motiu
perquè l’oferta quedi exclosa del procés de licitació.
Màxima puntuació a les ofertes amb les propostes referents a cada criteri amb millor
qualitat, exhaustivitat, coherència i adequació dels recursos. Per cada apartat, es valoraran
les millores proposades respecte els mínims requeriments i criteris plantejats al plec tècnic i
es compararan les ofertes per trobar la millor o més avantatjosa proposta, i la resta tindrà
una puntuació proporcional.
En cada apartat, es consideraran tots els elements organitzatius, materials, humans, etc...
proposats, i es valorarà que els licitadors aportin a la seva oferta l’explicació i metodologia
de càlculs justificatius i la coherència i abast de les propostes presentades. També es
considerarà la concreció, simplicitat i nivell de detall adequat per a la comprensió de l'oferta.
Les propostes hauran d’obtenir una puntuació mínima de 20 punts en els criteris que
depenen d’un judici de valor per tal que l’oferta sigui admesa i valorada. La no obtenció de la
puntuació mínima comportarà l’exclusió automàtica de l’empresa licitadora.

19/08/2021 President/a mesa de
contractació

Els criteris d’adjudicació valorats i els seus subcriteris seran els següents:
1. Servei de recollida PaP de residus domiciliaris i comercials (fins a 12 punts)
En concret, s’avaluaran els següents aspectes:
 Dimensionament del servei: planificació, programació, organització, rutes,
transferències i descàrrega final per ruta. (4 punts)
o El dimensionament compleix tots els requisits fixats en el Plec i els
millora (4 punts)
o El dimensionament compleix tots els requisits fixats en el Plec (2
punts)
o El dimensionament malgrat complir tots els requisits fixats en el Plec
és poc precís (0 punts)
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 Mitjans

materials: vehicles per ruta i grau d’ús i coherència amb el
dimensionament (2,5 punts)
o
Els mitjans materials compleixen tots els requisits fixats en el Plec i
els millora (2,5 punts)
o
Els mitjans materials compleixen tots els requisits fixats en el Plec (1
punt)
o
Els mitjans materials malgrat complir els requisits fixats en el Plec
tècnic són poc precisos (0 punts)

 Mitjans personals: detall del personal adscrit a cada ruta i coherència amb el

dimensionament (2,5 punts)
o
Els mitjans personals compleixen tots els requisits fixats en el Plec i
els millora (2,5 punts)
o
Els mitjans personals compleixen tots els requisits fixats en el Plec (1
punt)
o
Els mitjans personals malgrat complir amb els requisits mínims fixats
en el Plec tècnic són poc precisos (0 punts)
 Grau d'adaptació del servei a les característiques del municipi -zones amb

carrers estrets, etc.-. Disseny i coherència de la proposta per tal de garantir el
bon nivell del servei en funció de les característiques del municipi. (fins a 2
punts)
o
L'oferta detalla l'aportació d'equips i una logística de servei que
justifica i detalla l'adaptació al municipi (2 punts)
o
L'oferta preveu l'adaptació al municipi, però es detecta alguna
mancança d'equips i de detall (1 punt)
o
L'oferta no fa referència a l'adaptació al municipi o el plantejament és
inadequat (0 punts)
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 Reforços de recollida comercial, amb proposta organitzativa de la recollida,
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descripció de l’operativa i funcionament de tots els reforços, mitjans,
coordinació amb altres serveis... (fins a 1 punt)
o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec i els
millora (1 punt)
o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el plec (0,5
punts)
o El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el plec tècnic
o és poc precís (0 punts)
2. Àrees tancades amb control d’accés i mini àrees (Fins a 5 punts)
 Dimensionament del servei: planificació, programació, organització, rutes,
descàrregues intermèdies o transferències i descàrrega final per ruta. (fins a 1
punt)
o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec i els
millora (1 punt)
o El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec (0,5
punts)
o El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el Plec tècnic
o és poc precís (0 punts)
 Mitjans

materials: vehicles per ruta i grau d’ús i coherència amb el
dimensionament (fins a 0,5 punts)
o
Els mitjans materials compleixen tots els requisits fixats en el Plec i
els millora (0,5 punt)
o
Els mitjans materials compleixen tots els requisits fixats en el Plec
(0,25 punts)
o
Els mitjans materials malgrat complir els requisits fixats en el Plec
tècnic són poc precisos (0 punts)

 Mitjans personals: detall del personal adscrit a cada ruta i coherència amb el

dimensionament (fins a 0,5 punts)
o
Els mitjans personals compleixen tots els requisits fixats en el Plec i
els millora (0,5 punt)
o
Els mitjans personals compleixen tots els requisits fixats en el Plec
(0,25 punts)
o
Els mitjans personals malgrat complir amb els requisits fixats en el
Plec tècnic són poc precisos (0 punts)
 Requeriments tècnics de la instal·lació de les àrees tancades amb control

d’accés i de les mini àrees (fins a 1 punt)
o
El disseny proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec i els
millora (1 punt)
o
El disseny proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec (0,5
punts)
o
El disseny proposat no explicita tots els requisits fixats en el Plec
tècnic o són poc precisos (0 punts)
 Disseny exterior de les àrees tancades i mini àrees (fins a 1 punt)
o
El disseny proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec i els
o
o

millora (1 punt)
El disseny proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec (0,5
punts)
El disseny proposat no explicita tots els requisits fixats en el Plec
tècnic o són poc precisos (0 punts)
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o
o
o

El disseny proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec i els
millora (1 punt)
El disseny proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec (0,5
punts)
El disseny proposat no explicita tots els requisits fixats en el Plec
tècnic o són poc precisos (0 punts)

3. Altres serveis descrits en el plec (recollida de vidre, repassos, buidatge de la
caixa de transferència de bolquers, mercats setmanals, actes i
esdeveniments) (fins a 4 punts)
 Dimensionament dels serveis: planificació, programació, organització, rutes,
transferències o descàrrega final per ruta. (2 punts)
o
El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec i els
millora (2 punts)
o
El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec (1 punt)
o
El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el Plec tècnic
o són poc precisos (0 punts)

Montserrat Febrero i Piera
Maria José Insa Pascual

Signatura 1 de 2

19/08/2021 Secretària de la mesa de
contractació

Signatura 2 de 2

19/08/2021 President/a mesa de
contractació

 Mitjans materials i personals: vehicles per ruta i grau d’ús, detall del personal

adscrit a cada ruta i servei, i coherència amb el dimensionament (2 punts)
o
Els mitjans compleixen tots els requisits fixats en el Plec i els millora
(2 punts)
o
Els mitjans compleixen tots els requisits fixats en el Plec (1 punt)
o
Els mitjans malgrat complir tots els requisits fixats en el Plec tècnic
són poc precisos (0 punts)
4. Servei de neteja viària (fins a 6 punts)
En concret, s’avaluaran els següents aspectes:
 Dimensionament del servei: planificació, programació, organització, rutes i
descàrrega final per ruta. (3 punts)
o
El dimensionament compleix tots els requisits fixats en el Plec i els
millora (3 punts)
o
El dimensionament compleix tots els requisits fixats en el Plec ( 1,5
punts)
o
El dimensionament malgrat complir tots els requisits fixats en el Plec
és poc precís (0 punts)
 Mitjans

materials: vehicles per ruta i grau d’ús i coherència amb el
dimensionament (1 punt)
o
Els mitjans materials compleixen tots els requisits fixats en el Plec i
els millora (1 punt)
o
Els mitjans materials compleixen tots els requisits fixats en el Plec
(0,5 punts)
o
Els mitjans materials malgrat complir tots els requisits fixats en el
Plec tècnic són poc precisos (0 punts)

 Mitjans personals: detall del personal adscrit a cada ruta i coherència amb el

dimensionament (1 punt)
o
Els mitjans personals compleixen tots els requisits fixats en el Plec i
els millora (1 punt)
o
Els mitjans personals compleixen tots els requisits fixats en el Plec
(0,5 punts)
o
Els mitjans personals malgrat complir tots els requisits fixats en el
Plec tècnic són poc precisos (0 punts)
 Grau d'adaptació del servei a les característiques del municipi. Disseny i

coherència de la proposta per tal de garantir el bon nivell del servei en funció
de les característiques del municipi. (fins a 1 punt)
o
El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec i els
millora (1 punt)
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El servei proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec (0,5
punts)
El servei proposat no explicita tots els requisits fixats en el Plec tècnic
o és poc precís (0 punts)

5. Descripció dels mitjans personals (fins a 3 punts)
 Organigrama del personal adscrit al servei indicant la categoria, la funció i
dedicació en hores setmanals (fins a 1 punt).
o
L’organigrama proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec i
els millora (1 punt)
o
L’organigrama proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec
(0,5 punts)
o
L’organigrama proposat no explicita tots els requisits fixats en el Plec
tècnic o és poc precís (0 punts)
 Currículum de la persona coordinadora del servei (fins a 1 punt)
o
El currículum proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec i els
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o

millora (1 punt)
El currículum proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec (0,5
punts)
El currículum proposat no explicita tots els requisits fixats en el Plec
tècnic o és poc precís (0 punts)

 Metodologia de treball i tasques del tècnic-educador (fins a 0,5 punts)
o
La metodologia proposada compleix tots els requisits fixats en el Plec i els
o
o

millora (0,5 punts)
La metodologia proposada tots els requisits fixats en el Plec (0,25 punts)
La metodologia proposada no explicita tots els requisits fixats en el Plec
tècnic o és poc precisa (0 punts)

 Pla de formació, tan inicial com al llarg de la contracta, en els termes de

realitzar la formació i en el detall i concreció dels plans. S'indicarà també la
descripció del curs, personal a qui va destinat, tipus de formació, periodicitat,
objectius i si afectaran a la prestació del servei. (fins a 0,5 punts)
o
El pla de formació proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec i
els millora (0,5 punts)
o
El pla de formació proposat compleix tots els requisits fixats en el Plec
(0,25 punts)
o
El pla de formació proposat no explicita tots els requisits fixats en el Plec
tècnic o és poc precís (0 punts)
6. Tecnologia de control i seguiment (fins a 6 punts)
Ús i/o instal·lació de la tecnologia requerida al plec tècnic, compartida entre el
contractista i l'Ajuntament. Es valorarà la funcionalitat, usabilitat i el seu
funcionament, i en particular dels elements següents:
 Control de rutes (fins a 0,5 punts)

o
o
o

La tecnologia proposada compleix tots els requisits fixats en el Plec i els
millora (0,5 punts)
La tecnologia proposada compleix tots els requisits fixats en el Plec (0,25
punts)
La tecnologia proposada no explicita tots els requisits fixats en el Plec
tècnic o és poc precisa (0 punts)

 Control de fluxos, buidades i incidències (fins a 2,5 punts). Inclou:
 Sistema d’identificació i lectura dels cubells i dels contenidors.
 Sistema de distribució d’identificadors.
 Equips i mitjans necessaris.
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 Software informàtic de consulta i explotació de dades.
 Informació i dades obtingudes.
 Pla de manteniment.
o
La tecnologia proposada compleix tots els requisits fixats en el Plec i
o
o

els millora (2,5 punts)
La tecnologia proposada compleix tots els requisits fixats en el Plec (1
punt)
La tecnologia proposada no explicita tots els requisits fixats en el Plec
tècnic o és poc precisa (0 punts)
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Inclou:
 Descripció de la tecnologia per al control d’accés.
 Descripció del software informàtic de consulta i explotació de dades.
 Informació i dades obtingudes.
 Pla de manteniment i neteja.
o La tecnologia proposada explicita tots els requisits fixats en el plec i
els millora (1 punt)
o La tecnologia proposada explicita tots els requisits fixats en el plec
(0,5 punts)
o La tecnologia proposada no explicita tots els requisits fixats en el plec
tècnic o és poc precisa (0 punts)
 App de servei i App ciutadana (fins a 2 punts). Inclou:
 Descripció detallada de les prestacions de les App.
 Descripció de la vinculació amb el software de gestió.
o
Les Apps proposades expliciten tots els requisits fixats en el plec i els
o
o

millora (2 punts)
Les Apps proposades expliciten tots els requisits fixats en el plec (1
punt)
Les Apps proposades no expliciten tots els requisits fixats en el plec
tècnic o la descripció d’ambdues és poc precisa (0 punts)

7. Servei de resolució d’incidències i atenció continuada (fins a 3 punts)
 Metodologia i actuacions de seguiment i resolució d’incidències. Es valorarà si
garanteix i justifica el sistema de resolució de les diferents tipologies
d'incidències en el menor temps possible i un seguiment acurat de l'estat (fins
a 1,5 punts)
o
Proposta de metodologia detallada i òptima (1,5 punts)
o
Proposta de metodologia suficient (0,75 punts)
o
Proposta de metodologia poc precisa (0 punts)
 Metodologia i descripció de les tasques i actuacions d'atenció continuada i pla

de treball (fins a 1,5 punts)
o
Proposta de metodologia detallada i òptima (1,5 punts)
o
Proposta de metodologia suficient (0,75 punts)
o
Proposta de metodologia poc precisa (0 punts)
8. Model d’informe de servei i participació (fins a 1 punt)
 Valoració general dels models d’informes de servei i participació proposats (fins
a 1 punt)
o
Els models proposats són detallats i òptims (1 punt)
o
Els models proposats són suficients (0,5 punts)
o
Els models proposats són poc precisos (0 punts)”

El personal tècnic designat als efectes, ha emès el seu informe amb la valoració,
que es transcriu a continuació en els apartats de valoració final i conclusions, atès
que l’informe íntegre serà publicat al perfil del contractant:
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 Sistema electrònic de control d’accés de les àrees tancades (fins a 1 punts).
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“(..)
Resum de la puntuació obtinguda
CRITERI

Puntuació
màxima

Puntuació
rebuda

Servei de recollida PaP de residus domiciliaris i
comercials

12 punts

5,5 punts

Àrees tancades amb control d’accés i mini àrees

5 punts

4 punts

Altres serveis descrits en el plec (recollida de vidre,
repassos, buidatge de la caixa de transferència de
bolquers, mercats setmanals, actes i esdeveniments)

4 punts

2 punts

Servei de neteja viària

6 punts

5 punts

Descripció dels mitjans personals

3 punts

1,5 punts

Tecnologia de control i seguiment

6 punts

4,25 punts

Servei de resolució d’incidències i atenció continuada

3 punts

1,5 punts

Model d’informe de servei i participació

1 punt

0,5 punts

TOTAL

40 punts

24,25 punts

En general l’oferta tècnica presentada per l’empresa SERVITRANSFER S.L.U.
s’ajusta al servei sol·licitat en el Plec de Clàusules Tècniques i en alguns casos els
millora.
En conclusió, la valoració tècnica de l’oferta presentada per Servitransfer S.L.U.
ha obtingut una puntuació de 24,25 punts, superior a la puntuació mínima
establerta en el PCAP de 20 punts.”

Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre C conforme estableix la clàusula
VI.9. del PCAP, on es comprovarà que s’hagi presentat obligatòriament l’Annex II,
essent complimentat mitjançant la plantilla facilitada a tal efecte dins l’eina de
preparació d’ofertes, així com la resta de documentació que acrediti
documentalment l’ofert en l’Annex II quant als criteris núms. 11 i 12. La no
aportació de l’acreditació documental comportarà que el criteri no sigui valorat en
cap cas. Les ofertes que consignin els criteris avaluables automàticament de
manera diferent a l’establert en el model inclòs com a Annex II quedaran
automàticament excloses del procediment.
El resultat de l’obertura del sobre C de l’única oferta presentada i acceptada és el
següent:
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Obertura del sobre C
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Oferta núm. 1: SERVITRANSFER, SL amb CIF B17668740:

o

Presenta document obligatori Annex II on es compromet a portar-la a terme
amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
Prescripcions Tècniques que accepten íntegrament, amb el següent
desglossament:

1. Oferta econòmica
Ofereix un import màxim per a l’execució de la totalitat de la durada del
contracte de 12.541.090,00 euros, IVA exclòs. L’import de l’IVA, al 10%,
és de 1.254.109,00€.
2. Millora en el sistema d’aportació a les urbanitzacions (solució
senglars)

Montserrat Febrero i Piera
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Ofereix 100 ganxos per penjar cubells/bujols
3. Minideixalleria a les àrees tacades
Ofereix 11 mini deixalleria instal·lada
Ofereix X gestió de mini deixalleries instal·lades
4. Aportació de contenidors pel vidre VACRI
Ofereix 4 VACRI subministrats
Ofereix X aportar 15 bujols per grans generadors
5. Subministrament de sacs per la recollida de fracció vegetal no
llenyosa
Ofereix 400 sacs reutilitzables de 80L
6. Subministrament de lectors manuals
Ofereix X aportar lector de mà RFID
7. Foment del compostatge comunitari i en habitatges unifamiliars

19/08/2021 Secretària de la mesa de
contractació

Ofereix 16 compostadors subministrats
8. Ampliació del servei de seguiment, resolució d’incidències i atenció
continuada
Ofereix 16 dia quadrimestre que el licitador posi a disposició un informador
ambiental de suport a l’educador
9. Papereres al municipi
Ofereix X estudi de reubicació de papereres
Ofereix X 5 papereres amb boques diferenciades per a totes les fraccions

Maria José Insa Pascual
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Ofereix X compromís de realització
trimestralment a les escales del nucli

de

l’escatat

de

la

vegetació

11.Contaminació acústica de la maquinària i vehicles
Ofereix X maquinària i vehicles amb una menor emissió acústica per
categoria, i aporten els valors segons el que marca la normativa de
marcatge acústic
12.Plans de formació del personal

Montserrat Febrero i Piera

13.Foment continu d’accions de comunicació i sensibilització adreçada a
la ciutadania i a les activitats comercials
Ofereix 1,5% per dedicació anual
o

Presenta certificats que acrediten documentalment que la maquinària i
vehicles oferts compleixen amb la normativa de marcatge acústic, de
conformitat amb l’establert pel criteri núm. 11.

o

Presenta proposta de formació de personal, de conformitat amb l’establert
pel criteri núm. 12.

La Mesa de Contractació considera correcta l’oferta presentada, en no
sobrepassar l’import de licitació, i complir amb l’establert en els Plecs. Tot i això,
la Mesa considera que l’ofert quant als criteris 11 i 12 no es troba suficientment
acreditat, i per aquest motiu no seran valorats. En conseqüència, procedeix
comprovar que si l’oferta econòmica es trobar en situació de baixa anormal o no,
com a pas previ per a la seva valoració i posterior adjudicació.
Baixa anormal o desproporcionada
De conformitat amb l’establert a la clàusula VI.15 del PCAP, l’import ofert serà
l’únic criteri per a determinar la anormalitat o desproporcionalitat de l’oferta a
considerar, essent en aquest cas pels 8 anys de durada del contracte de
12.541.090,00€, 10% d’IVA exclòs, i es comprovarà atès l’establert al Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques. En concret, i pel cas d’un únic
licitador, com és el que ara ens ocupa, el RD 1098/2001, de 12 d’octubre,
determina que serà baixa anormal o desproporcionada la que sobrepassi en un
25% l’import de licitació, fixat en aquest cas en 12.541.091,38€, 10% d’IVA exclòs,
per a la durada de 8 anys del contracte. Per tant, l’oferta presentada no es troba en
baixa anormal i es pot procedir a la seva valoració i adjudicació, atès que el 25%
sobre el preu de licitació són 10.032.873,10€, que és la xifra que determina el
llindar de temeritat.
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Ofereix X propostes amb millor proposta de formació de personal, tan inicial
com al llarg de la contracta, en els termes de realitzar la formació i en el
detall i concreció dels plans, i aporten les propostes amb les hores anuals
destinades a aquests programes, la descripció del curs, personal a qui va
destinat, tipus de formació, periodicitat, durada de cada curs, objectius i si
afectaran a la prestació del servei
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Valoració criteris d’adjudicació
Els apartats puntuables relatius als Criteris avaluables de forma automàtica, són els
següents amb una puntuació màxima total de 60 punts, tal i com s’estableix a la
clàusula VI.10.2. del PCAP:
1. Oferta econòmica: fins a 30 punts
Es valorarà assignant la major puntuació possible, 30 punts, la proposta que
ofereixi el preu més econòmic sense IVA respecte el preu del contracte. Per
la resta de propostes, es valorarà la puntuació Pi de forma proporcional, fins
a dos decimals, mitjançant la següent fórmula:

Montserrat Febrero i Piera
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) )
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[𝑀𝑖 ‒ 𝐵𝑖]
𝑥 0.5 + 1 ‒
𝑥 0,5 𝑥30
𝐵𝑖
𝑀𝑖

(

Essent,
Pi = puntuació de l’oferta
Bi = import de total de l’oferta (inclou servei, subministrament i obra)
Bmin = oferta pel menor import
Mi = mitjana aritmètica de les ofertes a valorar
2. Millora en el sistema d’aportació a les urbanitzacions (solució
senglars): fins a 2,5 punts
Puntuació = 0,5 punt per cada 20 ganxos per poder penjar cubells/bujols a
les urbanitzacions fins un màxim de 2,5 punts.
3. Minideixalleria a les àrees tacades: fins a 6 punts
Puntuació = 0,5 punt per cada mini deixalleria instal·lada fins a 5,5 punts.
Puntuació = 0,5 punt per la gestió d’aquestes minideixalleries (trasllat dels
residus a la deixalleria comarcal)
4. Aportació de contenidors pel vidre VACRI, fins a 1,5 punts
Puntuació = 0,25 punt per cada VACRI que subministri el licitar fins a 1,00
punts.
Puntuació = 0,5 punt per l’aportació del 15 bujols corresponents pels grans
generadors.
5. Subministrament de sacs per la recollida de fracció vegetal no
llenyosa: fins a 2 punts
Puntuació: 1 punt per cada 200 sacs reutilitzables de 80L, fins a 2 punts.
6. Subministrament de lectors manuals: fins a 1 punt
Puntuació: 1 punt per l’aportació a l’administració contractant d’un lector de
mà de RFID adient per equip de recollida per poder realitzar tasques
d’identificació i d’inspecció.
7. Foment del compostatge comunitari i en habitatges unifamiliars: fins
a 1 punt.
Puntuació: 0,25 punts per cada 4 compostadors subministrats fins a 1 punt.
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Puntuació = 0,5 punts per cada dia quadrimestre que el licitador posi a
disposició un informador ambiental de suport a l’educador (exigit al Plec)
fins un màxim de 8 punts.
9. Papereres al municipi: fins a 1 punt
Puntuació: 0,5 punt per l’estudi de reubicació de papereres.
Puntuació: 0,5 punt per l’aportació a l’administració contractant de 5
papereres amb boques diferenciades per a totes les fraccions.

Montserrat Febrero i Piera

11.Contaminació acústica de la maquinària i vehicles: fins a 0,5 punt
Puntuació: fins a 0,5 punt a les ofertes amb les propostes de maquinària i
vehicles amb una menor emissió acústica per categoria. Els licitadors hauran
de proporcionar els valors segons el que marca la normativa de marcatge
acústic.
Valoració: els licitadors hauran d’aportar l’emissió acústica per cada vehicle i
màquina proposat. Es calcularà l’emissió acústica dels vehicles i maquinària
per oferta i s’ordenaran les diferents propostes de menys a més emissió
acústica. Es donarà la màxima puntuació a les propostes amb una emissió
acústica mínima i la resta tindrà una puntuació proporcional.
12.Plans de formació del personal: fins a 0,5 punt
Puntuació: fins a 0,5 punt a les ofertes amb les propostes amb millor
proposta de formació de personal, tan inicial com al llarg de la contracta, en
els termes de realitzar la formació i en el detall i concreció dels plans. Es
donarà la màxima puntuació a les propostes que incloguin un major número
d'hores totals dels plans de formació i la resta tindrà una puntuació
proporcional.
Valoració: els licitadors hauran d’aportar a la seva oferta les propostes en
formació del personal presencial (no es tindrà en compte la formació no
presencial, telemàtica o a distància) tant inicial com continuada al llarg del
contracte que tingui en compte aspectes de relació amb el ciutadà, imatge,
sostenibilitat i bones pràctiques per la minoració del soroll, a banda de
l’execució del servei. S'indicarà també les hores anuals destinades a aquests
programes, la descripció del curs, personal a qui va destinat, tipus de
formació, periodicitat, durada de cada curs, objectius i si afectaran a la
prestació del servei.
13.Foment continu d’accions de comunicació i sensibilització adreçada a
la ciutadania i a les activitats comercials: fins a 4 punts
Puntuació: 4 punts pels licitadors que ofereixin una dedicació anual d’un
import equivalent a l’1,5% (abans d’IVA) del contracte. La puntuació es
veurà reduïda de forma lineal fins a l’import 0.
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10.Escatat de la vegetació: fins a 2 punts
Puntuació: 2 punts pel compromís de realització de l’escatat de la vegetació
trimestralment a les escales del nucli
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Total puntuació sobres B i C empresa licitadora Servitransfer SL
Criteri

Oferta

Import ec onòmic
Ganxos per bujols
Minideixalleria àrees tanc ades
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Aportac ió c ontenidors VACRI
Subministrament sac s rec ollida FV no llenyosa
Subministrament lec tors manuals
Compostadors subministrats per foment
c ompostatge c omunitari
Ampliac ió servei seguiment, inc idènc ies i atenc ió
c ontinuada
Papereres munic ipi
Compromís esc atat vegetac ió trimestral a
esc ales del nuc li

Puntuació

30,00
2,50

12.541.090,00 €
100 ganxos
11 minideixalleries i
gestió
4 i aportac ió 15
bujols grans
generadors
400 sac s
SI

6,00

1,50
2,00
1,00

16

1,00

16 dia quadrimestre

8,00
1,00

SI
SI

2,00

Maquinària i vehic les amb menor emissió ac ústic a SI, però no ac reditat
(aporta doc umentac ió que ho ac redita)
Plans de formac ió del personal (aporta proposta
SI, però no ac reditat
que ho ac redita)
Foment c ontinu d'ac c ions de c omunic ac ió i
1,5% dedic ac ió anual
sensibilitzac ió
Subtotal criteris automàtics
Puntuació sobre B
TOTAL

Proposta d’adjudicació
De la valoració efectuada se’n desprèn que l’oferta amb la millor relació qualitatpreu és la presentada per l’empresa licitadora SERVITRANSFER, SL amb CIF
B17668740, en haver obtingut una puntuació total de 83,25 punts, havent ofert un
import total de 12.541.090,00€, 10% d’IVA exclòs, per a la durada total de 8 anys,
que no incorre en baixa anormal, ser l’única empresa presentada i acceptada, i
tenir acreditada la capacitat d’obrar i solvència econòmica i tècnica requerides.
Per tot l’exposat, aquesta Mesa de Contractació proposa a l’Alcaldia, com a òrgan
de contractació competent per a aquest tipus de tràmits, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. En compliment del que determina l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), requerir l’empresa
SERVITRANSFER, SL amb CIF B17668740, com a empresa licitadora que ha resultat
amb l’oferta més avantatjosa quant a relació qualitat-preu de les presentades al
procediment obert amb tramitació ordinària i subjecte a regulació harmonitzada,
convocat per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la contractació de serveis
de recollida porta a porta dels residus i de neteja viària, en haver obtingut una
puntuació total de 83,25 punts, ser l’única empresa presentada i acceptada, i tenir
acreditada la capacitat d’obrar i solvència econòmica i tècnica requerides, per a què
presenti dins el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l’enviament de la
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59,00
24,25
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notificació del present requeriment, l’acreditació d’haver dipositat a disposició de
l’Ajuntament la quantitat de //627.054,50.-// €, que correspon al 5% de l’import
màxim del contracte fixat en 12.541,090,00€, 10% d’IVA exclòs, per a la totalitat
de la durada del contracte, en concepte de fiança definitiva, en qualsevol de les
modalitats previstes en l’article 110 de la LCSP i en la clàusula VI.11 del PCAP.
Per a dipositar la fiança mitjançant aval o assegurança de caució, serà obligatori
sol·licitar cita prèvia al telèfon de Tresoreria 93.650.02.11 ext. 2051.
Si aquest dipòsit es formalitza mitjançant transferència bancària o metàl·lic, el
número de compte és el següent: Caixabank ES27 2100 0552 10 0200006856.
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A la pàgina web de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat poden obtenir els
documents de conformitat de prestació de garantia mitjançant retenció en el preu, i
els models d’aval i assegurança de caució que s’hauran d’utilitzar obligatòriament, i
que hauran d’estar legitimats per fedatari públic.
SEGON. Requerir l’empresa SERVITRANSFER, SL amb CIF B17668740, l’aportació
de la documentació que acrediti disposar de base logística o d’operacions en el
municipi de Corbera de Llobregat o com a màxim en un radi de 10 km al voltant del
municipi de Corbera de Llobregat per a la prestació del servei de recollida de
residus municipals i neteja viària, en un espai pavimentat, urbanitzat i
convenientment legalitzat per a aquest ús. La base logística o d’operacions haurà
de complir amb l’establert a la clàusula 4.5 del PCT.
Disposen d’un termini màxim de 10 dies hàbils per a presentar la documentació
acreditativa mitjançant registre electrònic.
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa licitadora pel seu coneixement i
efectes, amb el benentès que de complir-se adequadament en temps i forma el
requeriment efectuat, es procedirà a l’adjudicació del contracte. Cas contrari,
s’entendrà que han retirat la seva oferta.
Es dóna per acabada la sessió i s’estén aquesta acta, el contingut de la qual com a
secretària certifico.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

Maria José Insa Pascual
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La secretària de la Mesa, Maria José Insa Pascual
Vist i plau de la presidenta, Montserrat Febrero i Piera
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