CO 20/2021

Memòria justificativa de la necessitat i la idoneïtat

de

contractar

el

3

subministrament de dos (2) camions recol·lectors de 7m i tres (3) camions
recol·lectors bicompartimentats de 18 a 21m3 per al projecte pilot de compra
pública innovadora del Consell Comarcal del Baix Camp.

De conformitat amb els articles 28, 63.3 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, s’informa el següent:

1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte es composa de:
El subministrament, mitjançant arrendament en la modalitat de rènting, de dos (2)
camions recol·lectors de 7m3 i de tres (3) camions recol·lectors bicompartimentats de
18 a 21m3 per al projecte pilot de compra pública innovadora del Consell Comarcal del
Baix Camp.
Els vehicles s’assignaran a les noves rutes de recollida porta a porta comercial i
domiciliària que donaran servei als municipis de Cambrils, Mont-roig del Camp i
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

Es preveu la divisió en 2 lots:
LOT 1 – Dos camions recol·lectors de 7m3
LOT 2 – Tres camions recol·lectors bicompartimentats de 18 a 21m3
Les característiques mínimes que han de tenir figuren en el Plec de prescripcions
tècniques i de manera genèrica són les següents:

Característiques de l’arrendament

1.1
•

Rènting o lloguer operatiu sense opció de compra

•

Durada del contracte: 60 mesos amb un màxim de 30.000 km/any i 3.000 h/any
de treball.

•

Assegurança a tot risc amb franquícia màxima de 600 €.

•

Canvis d’oli.

•

Canvis de pneumàtics.

Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus

Centre Comarcal de Gestió de Residus

Tel 977 327 155 · secomsa@secomsa.cat

Camí de Riudecols s/n · 43772 Botarell
Tel 977 103 216 · secomsa@secomsa.cat

CO 20/2021

•

ITVs durant la vigència del contracte.

•

Revisions periòdiques de l’equip, segons el programa de manteniment indicat
per les marques subministrades, en funció del temps i les hores de funcionament,
garantint el manteniment de les garanties del vehicle i el seu perfecte
funcionament.

•

Reparacions, incloent la ma d’obra, els recanvis i altres serveis auxiliars, per a la
correcta realització del manteniment preventiu (desgast) i correctiu (avaries),
exceptuant aquelles que es produeixin per accident o mal ús per part dels
operaris de Secomsa.

Lot 1: Dos camions recol·lectors de 7m3

1.2

1.2.1
•

Característiques del vehicle
Caixa compactadora de capacitat mínima de 7m3.

•

Longitud màxima del vehicle amb estrep baixat: 7.550 mm.

•

Capacitat de càrrega mínima de 2.000 kg.

•

Equip muntat sobre xassís de MMA mínima de 8.000 kg.

•

Motor dièsel de potència mínima de 140 CV

•

Motor EURO VI amb indicció de la vida útil del filtre de partícules (si es
necessari).

•

Accionament de la bomba hidràulica des d’una pressa de força, amb un par de
com a mínim 390 Nm.

•

Cilindrada mínima de 2.900 cm3.

•

Canvi manual automatitzat o totalment automàtic

•

Bomba hidràulica.

•

Paracops alt.

•

Tres places en al cabina.

•

Retrovisors de braç curt.

•

Aire condicionat.

•

Tancament centralitzat i elevavidres elèctric.

•

Avis sonor marxa enrere.

•

Bandes reflectants homologades necessàries per complir les normatives de
seguretat.
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•

Cabina de color blanc amb retolació segons especificacions de Secomsa i
configuració d’accessoris per a serveis urbans.

•

Volant a l’esquerra i regulable en altura i inclinació.

•

Tacògraf digital.

•

Tres places en cabina.

•

Seient conductor amb suspensió pneumàtica

•

Tancament centralitzat i elevavidres elèctric.

•

Aire condicionat.

•

Ràdio MP3 CD i/o USB.

•

Mans lliures de telèfon per Bluetooth.

1.2.2
•

Característiques de la caixa recol·lectora-compactadora
Ejectors passants que permeten la total descàrrega de la caixa.

•

Sortides de lixiviats.

•

Proteccions laterals a l’elevador.

•

Possibilitat de cicle continu.

•

Suport per a la pala i escombra en la caixa.

•

Espai de dipòsit per a la recollida de tèxtil sanitari (mínim 120 litres)

•

1 puntal de seguretat a la cua.

•

Elevador polivalent per a cubells de 80 a 390 litres (d'acord a EN_840_1),
contenidors de 500 a 1.200 litres tapa plana (d'acord a EN_840_2), i contenidors
de 770 a 1.300 litres tapa corba (d'acord EN_840_3).

•

Pinta per aprehensió ventral.

•

Braços per a contenidors de 4 rodes amb bolons d'acord (EN_840_2 i
EN_840_3).

•

Rampes per a l'obertura de tapes.

•

Greixat centralitzat per a l’engreixament de l’articulació de la pala.

•

Estreps plegables.

•

Limitador de velocitat a 25km/h i inhabilitació de marxa enrere amb l’operari en
l’estrep.

•

Dues botoneres posteriors de control de la caixa compactadora amb botó de
parada d’emergències.
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1.2.3
•

Altres equipaments
Preinstal·lació del GPS i de la base de càrrega i el suport per a la tablet (elements
instal·lats per Secomsa/Movertis)

•

Bàscula en xassís de pesatge estàtic en xassís connectada amb el sistema de
gestió i facturació de l’empresa (SecomsApp/Movertis).

•

Certificació CE de complimentde la directiva 2006/42/CE de Seguretat de
Màquines.

•

Certificació CE de compliment de la EN_1501_1.

•

Certificació CE de compliment de la Directiva Europea 2000/14/CE d’emissions
sonores en l’ambient degudes a l’ús de màquines a l’aire lliure.

•

Emissora de radiofreqüència configurada amb les especificacions de Secomsa.

•

Extintor homologat amb suport en cabina.

•

ITV, matriculació i targeta de transport inclosa.

•

Retolació segons especificacions per l’empresa.

Lot 2: tres camions recol·lectors bicompartimentats de 18 a 21m3

1.3

1.3.1 Característiques del vehicle
• Camió de 3 eixos amb el 3r eix direccional.
•

Com a mínim 24 Tones de MMA.

•

Motor Diesel de potència mínima 300 CV.

•

Motor EURO VI amb indicació de la vida útil del filtre de partícules (si es
necessari).

•

Sistema de refrigeració de motor i aire adaptat pel treball estacionat.

•

Desconnexió automàtica de l’equip hidràulic en posar la marxa (no intercalat
en la transmissió).

•

Greixat centralitzat.

•

Canvi automàtic.

•

Bandes reflectants homologades necessàries per complir les normatives de
seguretat.

•

Para-xocs alt d’acer de 3 parts amb protecció del radiador, antiempotrament
davanter i protecció lateral.

•

Retrovisors de braç curt.
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•

Dispositiu electrònic per la limitació de la velocitat a 90km/h.

•

Avis sonor marxa enrere.

•

Cabina de color blanc amb retolació segons especificacions de Secomsa i
configuració d’accessoris per a serveis urbans.

•

Volant a l’esquerra i regulable en altura i inclinació.

•

Tacògraf digital.

•

Tres places en cabina.

•

Seient conductor amb suspensió pneumàtica

•

Tancament centralitzat i elevavidres elèctric.

•

Aire condicionat.

•

Ràdio MP3 CD i/o USB.

•

Mans lliures de telèfon per Bluetooth.

1.3.2
•

Característiques de la caixa recol·lectora-compactadora
Capacitat mínima de la caixa recol·lectora: 18 m3.

•

Capacitat màxima de la caixa recol·lectora: 21 m3.

•

Doble compartiment amb dues caixes compactadores independents. Distribució
volumètrica d’entre 60 i 70% una de les caixes i d’entre 30 i 40% l’altra.

•

L’accés a les caixes ha de ser baix i adequat per poder efectuar la recollida
manual porta a porta.

•

La descàrrega dels residus compactats es podrà fer de forma independent per
a cada compartiment. Aquesta descarrega es farà mitjançant la corresponent
placa ejectora.

•

Cicle màxim de 20 segons per compactació.

•

Sortides de lixiviats.

•

Espai de dipòsit per a la recollida de tèxtil sanitari (mínim 120 litres)

•

Elevadors polivalents:
o

Per al compartiment gran: capacitat d’elevació com a mínim per a cubells
de 80 a 390 litres (d'acord a EN_840_1), contenidors de 500 a 1.200 litres
tapa plana (d'acord a EN_840_2), i contenidors de 770 a 1.300 litres tapa
corba (d'acord EN_840_3), amb obretapes.

o

Per al compartiment petit: com a mínim per a cubells de 80 a 390 litres
(d'acord a EN_840_1).
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•

Estreps plegables.

•

Limitador de velocitat a 25km/h i inhabilitació de marxa enrere amb l’operari en
l’estrep.

•

Dues botoneres posteriors de control de la caixa compactadora amb botó de
parada d’emergències.

1.3.4
•

Altres equipaments
Preinstal·lació del GPS i de la base de càrrega i el suport per a la tablet (elements
instal·lats per Secomsa/Movertis)

•

Certificació CE de complimentde la directiva 2006/42/CE de Seguretat de
Màquines.

•

Certificació CE de compliment de la EN_1501_1.

•

Certificació CE de compliment de la Directiva Europea 2000/14/CE d’emissions
sonores en l’ambient degudes a l’ús de màquines a l’aire lliure.

•

Emissora de radiofreqüència configurada amb les especificacions de Secomsa.

•

Extintor homologat amb suport en cabina.

•

ITV, matriculació i targeta de transport inclosa.

•

Retolació segons especificacions per l’empresa.

2. Garantia
Atès que es tracta d’un rènting no s’estableix cap termini de garantia

3. Formació
Caldrà realitzar formació per la manipulació del vehicle i l’equip. Aquesta s’hauria de
diferenciar entre la de manipulació per part dels operaris de recollida i la que rebran els
mecànics per tal de realitzar correctament el seu manteniment.
4. Termini de lliurament
El termini total de lliurament del subministrament es fixa en un màxim de tres-cents
trenta (330) dies naturals, a comptar des de la data de formalització del contracte o en
cas contrari, des de la data que s’indiqui en el mateix.
Es podran fer lliuraments parcials (lliurament d’1 sol vehicle), durant el període de
lliurament de 330 dies naturals. A la finalització d’aquest termini s’hauran d’entregar tots
els vehicles.
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5. Idoneïtat de l’objecte del contracte
La concreció de les condicions d'execució de l'objecte del contracte, la definició del
contingut i les característiques tècniques del material a subministrar, es determinen en
el Plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta contractació.

Els licitadors hauran de presentar oferta per al vehicle amb les característiques que
figuren en el Plec de prescripcions tècniques.
6. Necessitats que motiven l’objecte del contracte
En data 28 de juny de 2021 l’Agència de Residus de Catalunya va publicar l’atorgament
de la subvenció sol·licitada pel Consell Comarcal del Baix Camp pel cofinançament de
la realització del PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DEL PAGAMENT PER GENERACIÓ
ALS MUNICIPIS DE CAMBRILS, MONT-ROIG DEL CAMP I VANDELLÒS I
L’HOSPITALET DE L’INFANT - Projecte pilot de compra pública d'innovació en matèria
de recollida selectiva de residus municipals.

La finalitat del projecte és augmentar tant la quantitat com la qualitat dels residus recollits
selectivament, mitjançant la implementació de bonificacions de la taxa de residus a
aquells usuaris la monitorització del comportament dels quals mostri un patró de
lliurament de residus favorable a la minimització de la fracció resta i per tant a l’augment
de la recollida selectiva dels residus municipals.
Si bé l’ens beneficiari de la subvenció és el Consell Comarcal del Baix Camp, el Ple
aprova l’encàrrec adreçat a la seva empresa comarcal “Serveis Comarcals
Mediambientals, SA” (SECOMSA) per tal que sigui aquesta societat, com a mitjà propi
instrumental del Consell Comarcal del Baix Camp segons estableix l’article 1.2 dels seus
Estatuts, qui assumeixi la condició d’ens executor de l’operació per la qual es demana
la subvenció.

Una de les actuacions proposades en aquest projecte és la recollida comercial porta a
porta de FORM als municipis de Cambrils, Mont-roig del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant. Es tracta d’un servei que no s’ha realitzat fins ara i que, tal i com es va
pressupostar en la sol·licitud de la subvenció, requereix dos vehicles recol·lectors petits
(7m3).
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Una altra de les actuacions proposades és la recollida porta a porta de FORM, envasos
lleugers i resta a les zones de baixa densitat poblacional de Cambrils, Mont-roig del
Camp i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Es tracta d’un servei que no s’ha realitzat fins
ara i que, tal i com es va pressupostar en la sol·licitud de la subvenció, requereix tres
vehicles recol·lectors bicompartimentats de 18 a 21m3. Es sol·liciten aquests tipus de
vehicles, ja que es recolliran dues fraccions simultàniament cada dia.

7. Preu del contracte/pressupost base de licitació
LOT 1 – Dos camions recol·lectors de 7m3
El pressupost màxim d’aquesta contractació és de 360.000 euros més 75.600 euros
d’IVA (21%). La quota base mensual és de 6.000 euros més 1.260 d’IVA (21%) pels 2
camions recol·lectors de 7 m3. El pressupost unitari màxim de cada camió és de 3.000
euros més 630 euros d’IVA (21%).
LOT 2 – Tres camions recol·lectors bicompartimentats de 18 a 21m3
El pressupost màxim d’aquesta contractació és de 900.000 euros més 189.000 euros
d’IVA (21%). La quota base mensual és de 15.000 euros més 3.150 d’IVA (21%) pels 3
camions recol·lectors bicompartimentats de 18 a 21m3. El pressupost unitari màxim de
cada camió és de 5.000 euros més 1.050 euros d’IVA (21%).

El pressupost de licitació inclou les característiques mínimes establertes en els Plecs,
així com el benefici industrial i les despeses generals, essent a càrrec de l’empresa
contractista adjudicatària totes les càrregues fiscals, laborals i altres que poguessin
correspondre, i especialment les despeses, taxes, arbitris i impostos derivats del
contracte i de la seva execució, així com les despeses de transport i d’assegurança fins
al lloc de lliurament i tots els serveis i cobertures descrites a la clàusula 1a que inclou
el contracte de rènting.

8. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte inclou el pressupost per les possibles pròrrogues i
modificacions, si escau.
En aquesta licitació no es contempla cap pròrroga i tampoc la possibilitat de modificació
del contracte.
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Per tant, el valor estimat del contracte és de 1.260.000 euros.

9. Aplicació pressupostària
El càrrec de la despesa s’aplicarà al pressupost de despeses de la societat per a l’any
2022 pel que fa a la quota del rènting de l’any 2022.
El subministrament està previst que s’iniciï a finals de l’exercici pressupostari 2022,
preveient l’inici del contracte a final de l’any 2022.
En cada any es dotarà el pressupost per pagar el cost de cada exercici fins a la
finalització del contracte, que és de 60 mesos. Per tant s’adoptarà el compromís de
reserva de crèdit corresponent pels propers exercicis econòmics. Es preveu que la
despesa s’apliqui al pressupost d’inversions per a cada anualitat mentre tingui vigència
el contracte.
Tal i com figura en l’informe emès de la Cap d’Administració de Secomsa, que s’adjunta
a l’expedient, els subministraments seran finançats parcialment, durant els dos primers
anys, amb la subvenció destinada a ens locals de Catalunya per a la realització de
projectes pilot de compra pública d’innovació en matèria de recollida selectiva de residus
municipals. .
L’adjudicació quedarà condicionada a la formalització dels convenis amb els
ajuntaments que formen part del projecte, per garantir el cofinançament.
10. Elecció del procediment de licitació
La tramitació es realitzarà de forma ordinària, mitjançant procediment obert, subjecte a
regulació harmonitzada.
S’atorgarà un termini que no podrà ser inferior a 30 dies naturals per a la presentació
d’ofertes, a comptar des de l’endemà de l’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió
Europea, així com la publicació de l’anunci al perfil del contractant.
11. Selecció d’empreses. Concreció dels requisits de solvència
Les persones físiques o jurídiques hauran de disposar de la capacitat i solvència
necessària que figuren en el Plec de clàusules administratives particulars, així mateix,
no s’hauran de trobar en cap supòsit de prohibició de contractar amb el sector públic.
L’entitat proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar el compliment dels requisits
de solvència econòmica, financera i tècnica o professional previstos als plecs de
clàusules administratives.
12. Subcontractació
D’acord amb l’article 215 de la LCSP es permet la subcontractació
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13. Selecció d’ofertes: criteris de valoració (clàusula 14a del PCAP)
En base al que disposa l’art 145 LCSP es tindran en compte els següents criteris
relacionats amb l’objecte del contracte.
Els criteris de valoració es descriuen de manera detallada en la clàusula 14.1 del Plec
de clàusules administratives particulars. La ponderació es reprodueix a continuació:
Criteris avaluables de forma automàtica
En base al que disposa l’art 145 LCSP es tindran en compte, per cada lot, els següents
criteris relacionats amb l’objecte del contracte.
La ponderació es reprodueix a continuació:
Criteris avaluables de forma automàtica
Valor total de l’operació
Preu de la prima i import franquícia de l’Assegurança
Preu per quilòmetre per excés
Preu per quilòmetre per defecte
Reducció de nivell d’emissió de gasos d’efecte hivernacle

Ponderació
90 %
5%
2%
2%
1%

Hèctor Sancho Conde
Tècnic de Serveis Comarcals Mediambientals SA.
Botarell, 17 de desembre de 2021
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