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OBJECTE DEL CONTRACTE
El present document té per objecte definit les característiques tècniques dels diferents
elements d’aportació (cubells i contenidors) necessaris per a la deposició de les diferents
fraccions de residus domèstics i comercials per a la recollida selectiva porta a porta del
municipi de Vidreres.

REQUERIMENTS TÈCNICS DELS ELEMENTS MATERIALS A SUBMINISTRAR
Per a tots els cubells i contenidors inclosos en aquest contracte caldrà complir els següents
requisits:


Resistència: resistents als raigs UV i als agents químics i biològics.



Fabricats dins la comunitat europea; acreditable mitjançant certificat de fabricació o
equivalent.



Certificacions acreditatives: ISO 9001 i ISO 14001 de les empreses proveïdores.
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1.1 Cubells de 20 litres
Unitats:


3.000 unitats, cos de color marró (RAL 8024, aproximat o similar), per a la recollida
de la fracció orgànica domèstica i d’activitats econòmiques i equipaments
assimilables a domèstics.

Descripció:
Els cubells han de ser estancs, de base quadrangular, i amb un sistema de bloqueig integral
de la tapa (tipus nansa blocant o altre similar que en garanteixi el bloqueig).
Tots els cubells hauran d’incorporar un tag RFID UHF, 860MHx-960MHz, encapsulat per a la
identificació de cada cubell.
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Característiques tècniques:


Capacitat: 20 litres



Color: les empreses licitadores hauran d’especificar el RAL.



Mides: les empreses licitadores especificaran les mides del cubell (amplada, alçada,
fondària, pes i gruixos del cos i de la tapa) en la memòria.



Materials: fabricats amb components plàstics d’injecció (polietilè –HDPE o polipropilè
–PP) reciclat (mínim al 70%) i 100% reciclable, acreditable mitjançant certificat de
fabricació o equivalent.



Gruix parets: mínim 2mm.



Ergonomia: L’obertura de la tapa ha de ser total fins a tocar amb el cos de la part
posterior (angle d’obertura 270 º) sense que toqui a terra durant la seva obertura.
Aquesta es trobarà fixada al cos mitjançant doble frontissa. Les vores hauran de ser
arrodonides i no tallants.
El cos dels cubells serà en forma tronc piramidal de base rectangular amb cantells
arrodonits, superfície interna i externa llisa, la posició de la frontissa ha de permetre
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l’obertura total per poder subjectar una bossa. La nansa ha de ser de plàstic,
ergonòmica i resistent, amb sistema de bloqueig de tapa.


Cubell apilable.



Serigrafia inclosa i personalitzada amb logotips i imatge, facilitats per l’Ajuntament.



TAG: cada cubell contindrà un TAG/etiqueta RFID UHF (860 MHz-960MHz) integrat i
encapsulat a la part lateral del cubell per a la seva identificació individualitzada.
L’espai per a l’allotjament del TAG ha de garantir el no deteriorament d’aquest per
l’ús habitual o manipulació del cubell. Alhora, el TAG haurà d’estar subjecte al cubell
per elements de subjecció físics, sense la necessitat d’adhesius o coles. Les
etiquetes/ TAG RFID no poden estar encriptades, i han de permetre la seva lectura
per qualsevol dels sistemes.
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1.2 Cubells de 40 litres
Unitats: 3.000 unitats, de color blanc, per a la recollida de la fracció envasos, paper i cartró i
vidre, de fracció domèstica i d’activitats econòmiques i equipaments assimilables a
domèstics.

Descripció:
Cubells ambivalents per a la disposició de les diferents fraccions al carrer, els quals han de
ser cubells estancs, de base quadrangular, i amb un sistema de bloqueig integral de la tapa
(tipus nansa blocant o altre similar que en garanteixi el bloqueig).
Tots els cubells hauran d’incorporar un tag RFID UHF, 860MHx-960MHz, encapsulat per a la
identificació de cada cubell.
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Característiques tècniques:


Capacitat: 40 litres



Color: Blanc; les empreses licitadores hauran d’especificar el RAL.



Mides: les empreses licitadores especificaran les mides del cubell (amplada, alçada,
fondària, pes i gruixos del cos i de la tapa) en la memòria.



Materials: fabricats amb components plàstics d’injecció (polietilè –HDPE o polipropilè
–PP) reciclat (mínim al 70%) i 100% reciclable, acreditable mitjançant certificat de
fabricació o equivalent.



Gruix parets: mínim 2,4mm.



Ergonomia: L’obertura de la tapa ha de ser de ser fàcilment desmuntable i
intercanviable per facilitar la neteja i substitució. Caldrà que l’obertura d’aquesta sigui
total fins a tocar amb el cos de la part posterior (angle d’obertura 270º) sense que
toqui a terra durant la seva obertura. Aquesta es trobarà fixada al cos mitjançant
doble frontissa. Les vores hauran de ser arrodonides i no tallants. El cos dels cubells
serà en forma tronc piramidal de base rectangular amb cantells arrodonits, superfície
interna i externa llisa, la posició de la frontissa ha de permetre l’obertura total per
poder subjectar una bossa.
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La nansa ha de ser de plàstic, ergonòmica i resistent, amb sistema de bloqueig de
tapa.


Cubell apilable.



Serigrafia inclosa i personalitzada amb logotips i imatge, facilitats per l’Ajuntament.



TAG: cada cubell contindrà un TAG/etiqueta RFID UHF (860 MHz-960MHz) integrat i
encapsulat a la part lateral del cubell per a la seva identificació individualitzada.
L’espai per a l’allotjament del TAG ha de garantir el no deteriorament d’aquest per
l’ús habitual o manipulació del cubell. Alhora, el TAG haurà d’estar subjecte al cubell
per elements de subjecció físics, sense la necessitat d’adhesius o coles. Les
etiquetes/ TAG RFID no poden estar encriptades, i han de permetre la seva lectura
per qualsevol dels sistemes.

1.3 Contenidors de 120 i 240 litres
Unitats:


400 unitats de 120 litres, per la recollida porta a porta comercial d’envasos lleugers,

AJUNTAMENT DE VIDRERES
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paper cartró, vidre, FORM i resta, distribuïts de la següent forma:



-

100 unitats de color groc per envasos lleugers

-

100 unitats de color gris per fracció RESTA

-

100 unitats de color marró per FORM

-

50 unitats de color verd per al vidre

-

50 unitats de color blau per al paper

200 unitats de 240 litres, per la recollida porta a porta comercial d’envasos lleugers,
paper cartró, vidre, FORM i resta, distribuïts de la següent forma:
-

50 unitats de color groc per envasos lleugers

-

50 unitats de color gris per fracció RESTA

-

50 unitats de color marró per FORM

-

25 unitats de color verd per al vidre

-

25 unitats de color blau per al paper
Pàgina | 6

ÒRGAN

EXPEDIENT

PLEC_CLAUS

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021001689

Codi Segur de Verificació: 34a6793a-cd6b-41ac-b6a9-f5d69816d46d
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_14116759
Data d'impressió: 25/10/2021 09:52:31
Pàgina 7 de 9

SIGNATURES

Ì34a6793a-cd6b-41ac-b6a9-f5d69816d46dhÎ

DOCUMENT

1.- JOSEP MARIA GUILLÉN SOROLLA (AUT), 05/10/2021 13:09

Característiques tècniques:


Capacitat: 120L/ 240L segons s’escaigui.



Càrrega nominal: els licitadors l’indicaran en la memòria tècnica.



Color: les empreses licitadores hauran d’especificar el RAL, sempre tenint en compte
color marró per l’orgànica, groc pels envasos, blau pel paper cartró, verd pel vidre i
gris per la resta.



Material: polietilè d’alta densitat (HDPE) colorat en massa, fabricat mitjançant sistema
d’injecció.



Pigments usats sense materials pesants.



Mides: les empreses licitadores especificaran les mides del contenidor (amplada,
alçada, fondària, pes i gruixos del cos i de la tapa) en la memòria.



Sistema d’elevació DIN.



Rodes de sèrie de 200mm.



Personalització amb logotips i imatge facilitats per l’Ajuntament amb una tinta
mitjançant serigrafia o termoimpressió. La producció serà a càrrec de l’empresa
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adjudicatària.


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



Certificats d’homologació del producte segons la norma Europea EN840:2021



TAG: cada contenidor contindrà un TAG/etiqueta RFID UHF integrat i encapsulat a la
part lateral del contenidors per a la seva identificació individualitzada. L’espai per a
l’allotjament del TAG ha de garantir el no deteriorament d’aquest per l’ús habitual o
manipulació del contenidor. Alhora, el TAG haurà d’estar subjecte al contenidor per
elements de subjecció físics, sense la necessitat d’adhesius o coles. Les etiquetes/
TAG RFID no poden estar encriptades, i han de permetre la seva lectura per
qualsevol dels sistemes.

1.4 Contenidors de 1.100 litres
Unitats: 5 unitats per a la recollida porta a porta d’envasos lleugers i 5 unitats per la fracció
resta comercial.
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Característiques tècniques:


Capacitat: 1.100 litres



Càrrega nominal: els licitadors l’indicaran en la memòria tècnica.



Color: les empreses licitadores hauran d’especificar el RAL, sempre tenint en compte
color groc pels envasos i gris per la resta.



Material: polietilè d’alta densitat (HDPE) colorat en massa, fabricat mitjançant sistema
d’injecció.



Tapa plana.



Pigments usats sense materials pesants.



Mides: les empreses licitadores especificaran les mides del contenidor (amplada,
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alçada, fondària, pes i gruixos del cos i de la tapa) en la memòria.


Tapa plana.



Sistema d’elevació DIN.



Rodes de sèrie de 200mm de diàmetre i 360º de gir, dos d’elles amb fre individual.



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



Certificats d’homologació del producte segons norma Europea EN840:2021.



Personalització amb logotips i imatge facilitats per l’Ajuntament amb una tinta
mitjançant serigrafia o termoimpressió. La producció serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.



TAG: cada contenidor contindrà un TAG/etiqueta RFID UHF integrat i encapsulat a la
en el contenidor per a la seva identificació individualitzada. L’espai per a l’allotjament
del TAG ha de garantir el no deteriorament d’aquest per l’ús habitual o manipulació
del contenidor. Alhora, el TAG haurà d’estar subjecte al contenidor per elements de
subjecció físics, sense la necessitat d’adhesius o coles. Les etiquetes/ TAG RFID no
poden estar encriptades, i han de permetre la seva lectura per qualsevol dels
sistemes.
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT
Els cubells i contenidors hauran de ser subministrats serigrafiats amb la imatge i logos
que facilitarà l’Ajuntament, així com també amb el TAG col·locat.
En l’oferta econòmica, caldrà preveure el cost del transport i descàrrega dels diferents
elements d’aportació a les instal·lacions designades per l’Ajuntament.

TERMINI DE LLIURAMENT
Tots els materials seran lliurats en un màxim de 8 setmanes des del lliurament dels
logos i imatges a serigrafiar en els cubells i contenidors. Les despeses de transport i
descàrrega estaran incloses en el preu.

TERMINI DE GARANTIA
S’estableix un període de garantia mínima de 2 (DOS) anys de tots els elements
AJUNTAMENT DE VIDRERES
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d’aportació inclosos en aquest contracte.
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de lliurament dels
contenidors, TAGS, i totalment muntats (si s’escau).
Seran a càrrec de l’empresa adjudicatària el cost de la substitució, costos de transport
i qualsevol altra despesa derivada de l’estat defectuós dels cubells, contenidors i
TAGS durant el període de garantia.

C/Girona, 3 | 17411 Vidreres | T 972 850 025

