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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE BOSSES AL MUNICIPI DE BERGA PEL SISTEMA
PORTA A PORTA

1 OBJECTE
1.1 OBJECTE DEL CONTRACTE
El present plec té per objecte definir les condicions tècniques per a la prestació el
subministrament de bosses de resta amb xip al municipi de Berga pel sistema de recollida
porta a porta.
Aquestes determinacions, conjuntament amb les que estableixi el plec de clàusules
administratives particulars, regiran la prestació de l’esmentat servei, que haurà d’executar-se
amb estricta subjecció a les instruccions d’ambdós plecs i els seus corresponents annexes.
L’objecte del contracte inclou el subministrament dels elements necessaris per la seva
execució, en els termes següents:
1. Subministrament dels elements d’aportació (bosses rebuig) per a la recollida
domèstica porta a porta del municipi de Berga.

1.2 ÀMBIT TERRITORIAL
L’àmbit territorial del contracte és el municipi de Berga amb sistema de recollida porta a porta.

1.3 OBJECTIUS GENERALS DEL CONTRACTE
l’anualitat 2022 amb sistema de recollida porta a porta.
El present contracte forma part de l’estratègia comarcal del sistema de recollida de residus on
s’estableixen uns objectius mínims i que té com a objectiu principal assolir elevats índex de
recollida selectiva, millorar la qualitat de totes les fraccions selectives i reduir la quantitat de
fracció RESTA destinada a disposició.
Els objectius quantitatius es calculen en base a la suma de les tones de fraccions de recollida
selectiva, sobre el total de tones recollides de les mateixes fraccions més la resta, inclòs el
tèxtil sanitari.
Els objectius qualitatius es calcularan en base al percentatge d’impropis presents en la fracció
orgànica i en els envasos lleugers, d’acord amb les caracteritzacions realitzades per l’Agència
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L’objectiu del present contracte és proveir de bosses de resta al municipi de Berga per
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de Residus de Catalunya, en el cas de la FORM, i per Ecoembes, en el cas dels envasos lleugers,
amb la freqüència que ells mateixos determinin. Els resultats de les caracteritzacions
s’aplicaran als mesos posteriors fins a l’obtenció de nous resultats.
Es fixa com a objectiu la distribució del material a la nau del polígon (bosses de resta) d’acord
al calendari previst en el present Plec.
El no assoliment d’aquests objectius comportarà una regulació econòmica tal i com es preveu
en el Plec de Prescripcions Administratives.

2

ELEMENTS PER L’APORTACIÓ DELS RESIDUS

Tots els materials descrits a continuació són els que s’inclouen en la licitació i l’empresa
adjudicatària del servei haurà de preveure la distribució a la nau del polígon industrial de la
Valldan al municipi de Berga.
L’empresa contractada podrà preveure una dotació addicional de fins el 5% de les quantitats
indicades en el present plec per cobrir les substitucions i/o incidències que es puguin donar en
el sistema de recollida porta a porta de Berga; aquesta dotació anirà a càrrec de l’empresa

2.1

BOSSES ESTANDARITZADES
2.1.1

TIPOLOGIA BOSSES PER A RESTA

UNITATS:
D’acord a l’annex I del present plec de prescripcions tècniques.
Generals:




Fabricades amb polietilè de baixa densitat semitransparent.
D’acord a la norma UNE-EN 13592.
Impressió de la data de producció i descripció dels materials de les bosses
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adjudicatària d’acord amb l’oferta presentada.
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Específiques per cada tipus de bossa:
BOSSES 30L RESTA
Capacitat
Gruix mínim
Mides
Color
Personalització

Etiqueta RFID UHF
Embalatge
Condicions
d’entrega

RESTA
30 L
25 micres
55x55cm (o equivalent)
Gris transparent
“Bossa per a la recollida selectiva de la fracció resta” + Logotips ARC,
CCB i distintius de garantía de qualitat ambiental o certificats
disponibles + Data de producció bossa + descripció dels materials.
Si
En rotlles o paquets de 26 unitats incloent faixa de paper amb codi
QR identificatiu de paquet.
Les boses s’entregaran de cop a la data prevista d’entrega a la nau de
Berga.

Les bosses de resta han de dur Etiqueta RFID UHF compatible amb la tecnologia existent al
consell comarcal del Berguedà per la recollida de residus porta a porta que és ID-Waste.
Les etiquetes RFID UHF han d'estar convenientment codificades segons les especificacions que
marqui el consell comarcal.
L'etiqueta l'ha de subministrat l'empresa licitadora i ha d'anar integrada ja a la bossa i inclosa
amb el preu de licitació. La informació per generar l'etiqueta RFID i que sigui compatible amb
el sistema de lectura del Consell Comarcal del Berguedà es facilitarà a l'empresa guanyadora
de la licitació un cop s'hagi fet l'adjudicació.

El codi QR ha d'estar a la cinta de cada rotlle/paquet. No cal que les bosses de rebuig siguin
rotlles poden ser en paquets plegades.

3 DISTRIBUCIÓ DE MATERIALS AL MUNICIPI DE
BERGA
La distribució dels materials esmentats en aquest plec està inclosa al servei i haurà de realitzarse de la següent manera:


Bosses de resta amb TAG: entrega amb data límit de vuit setmanes comptades des de
l’endemà de la data de notificació de l’adjudicació del contracte.

Aquest termini es justifica amb els períodes de fabricació necessaris, segons coneixement
d’anteriors licitacions.
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L'embalatge ha de ser en caixa.
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Sempre tenint en compte que les entregues s’hauran de realitzar en el local indicat del
municipi de Berga
Dotacions addicionals: Les dotacions addicionals dels diferents elements hauran
d’estar disponibles en el magatzem propietat del Consell Comarcal en data
30/03/2022.

4 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I JUSTIFICACIÓ
Es valoraran de forma especial la prestació de les millores que s’exposen en els següents punts
(al plec de clàusules administratives particulars s’exposen els criteris de valoració), sense cost
econòmic addicional a l’oferta base del servei de recollida selectiva que presentin els licitadors:
-

Incloure les etiquetes d’avís que decideixi el Consell Comarcal segons necessitat.

-

Incloure partida/pressupost destinat/da a

la sensibilització mediambiental de la

ciutadania.
-

Dotació complementaria.

Proposta econòmica

50 punts

Oferta addicional de material Dotació complementaria

30 punts

Criteris mediambientals: campanya sensibilització

10 punts

Oferta etiquetes

10 punts

Total

100 punts

Es justifica la present valoració, en primer lloc per l’interès d’obtenir un millor preu es valora
aquest criteri amb un 50 punts del total. Es valora amb 30 punts la dotació complementària
doncs per una banda segueix sent criteri econòmic i per l’altra banda al tenir major dotació
permet adaptar la major demanda que hi pugui haver per part de la ciutadania. Les bosses
previstes a la licitació es calculen d’acord amb el consum previst per a 2021 però es pot donar
el cas de majors necessitats.
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La valoració serà:
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Per altra banda es donen 10 punts a un criteri mediambiental ( campanyes de sensibilització),
doncs és important que la ciutadania faci bon ús de els bosses xipades en el marc de la
recollida porta a porta.
Es valora amb 10 punts l’aportació d’etiquetes: per una banda es criteri econòmic, doncs es
estalvi

pel

Consell

Comarcal

no

haver

de

contractar

independentment

aquest

subministrament. Per altra les etiquetes serveixen per identificar els residus mal aportats o la
fracció del tèxtil sanitari que va relacionada amb el rebuig i són imprescindibles per al bon
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funcionament del sistema.
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5 ANNEX 1: MATERIALS I QUANTITATS
BOSSES

BOSSES REBUIG NEGRES XIP

Quantitat
300.000

PREU
UNITARI

Preu sense
IVA
0,27 €
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81.000,00 €
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Tipologia de bossa

