La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: 1319/2021
Referència: AJCOR0209222021

ANUNCI
De Ajuntament de Corbera de Llobregat pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (exp. AJCOR020922/2021)
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Corbera de Llobregat
Número d’identificació: 807280001
Dependència que tramita l'expedient: Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Central de compres / contractació conjunta: No
Número d'expedient: AJCOR020922/2021
Data d’aprovació d’acord d’incoació: 01/06/2021

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Corbera de Llobregat
Domicili: Carrer La Pau, 5
Localitat i codi postal: Corbera de Llobregat CP: 08757
Codi NUTS: ES 511
Telèfon: 936500211
Adreça electrònica: contractacio@corberadellobregat.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/corberadellobregat

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Tota la documentació
necessària es podrà obtenir en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, des de la publicació de l’anunci de licitació i fins l’últim
dia de presentació de proposicions.
i) Lloc d'execució: Municipi de Corbera de Llobregat

a) Descripció de l'objecte: Servei de recollida porta a porta i transport dels residus
municipals i de neteja viària, a Corbera de Llobregat, essent els requeriments
mínims a cobrir:
Recollida i transport de residus municipals:
 Recollida de residus domiciliaris porta a porta del nucli urbà i de les
urbanitzacions per la fracció orgànica, la fracció inorgànica (envasos
lleugers i fracció resta), bolquers i tèxtil sanitari i el paper i el cartró.
 Recollida de residus comercials porta a porta per la fracció orgànica, la
fracció inorgànica (envasos lleugers i fracció resta), el paper i el cartró, olis
usats i piles.
 Recollida del vidre domèstic i comercial dels contenidors de càrrega superior
ubicats a la via pública
 Recollida de tèxtil sanitari i bolquers de grans generadors.
 Recollida de la fracció orgànica, la fracció inorgànica i el paper i el cartró
dels contenidors de les àrees tancades.
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-3 Objecte del contracte
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Repassos.
Servei de buidatge de la caixa de transferència de bolquers.
Recollida de suport en actes festius i esdeveniments.
Recollida de residus del mercat setmanal.
Transport i descàrrega de residus a plantes de tractament i gestors
autoritzats.
Els serveis de neteja de les àrees i dels seus contenidors.
Els serveis de neteja exterior dels contenidors de vidre.
Els serveis de manteniment, reparació i substitució de contenidors.

Neteja viària:
 Escombrat manual o mecànic de voreres, calçades, zones pavimentades,
zones de sauló, parcs i places, carrers, escales, passatges públics i
aparcaments públics en superfície.
 Neteja escocells
 Retirada de les fulles caigudes dels arbres.
 Buidat i neteja de papereres i de l’entorn de les mateixes
 Buidat i neteja dels cendrers.
 Neteja del mobiliari urbà instal·lat en parcs, places i vials del municipi
(especialment bancs i jocs infantils).
 Retirada d’enganxines, cartells adossats al mobiliari urbà i xiclets
 Retirada de papers, envasos i embolcalls que estiguin a la via pública, zones
enjardinades.
 Buidat i neteja de les papereres especials de gossos i reposició de les
bosses.
 Neteja de pintades en edificis o instal·lacions i zones públiques amb el
tractament més adequat segons la superfície.
 Neteja dels entorns dels contenidors vetllant perquè aquestes ubicacions no
siguin punts negres.
 Neteges d’emergència per inclemències meteorològiques com nevades,
pluges, etc.), retirada d’arrossegaments de terres al damunt de zones
pavimentades, canyes en guals i ponts, etc.
 Retirada de deixalles i assimilables abandonats a sòl no urbà.
 Fregat i retirada de taques i incrustacions al paviment.
 Regat dels carrers
 Neteja de fonts d’aigua potable en zona urbana: escatat de la vegetació i
retirada de deixalles de l’entorn.
 Neteja dels aparcaments en superfície.
 Neteja de carrers després d’actes públics
 Neteja de la zona esportiva semicoberta
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots/unitats: No.
d) Lloc d’execució: Corbera de Llobregat.
e) Durada del contracte: Vuit (8) anys amb data d’inici prevista del mateix l’1 de
desembre de 2021.
f) Establiment d'un acord marc: No
g) Codi CPV: 90500000-2 Serveis relacionats amb deixalles i residus; 90610000-6
Serveis de neteja i escombrat de carrers
h) Codi NUTS: ES 511
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-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
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b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert subjecte a regulació harmonitzada
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
a)
b)

Valor estimat del contracte: 12.541.091,38€, 10% d’IVA exclòs
Import màxim a efectes de licitació: 13.795.200,51€, 10%, 12.541.091,38€
IVA exclòs, per a la durada del contracte de 8 anys.

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties: Definitiva, 5% de l’import d’adjudicació (exclòs IVA). En cas d’haver
incorregut l’oferta adjudicatària en baixa anormal, el percentatge de fiança serà del
10%.
-8 Requisits específics del contractista
a)

Classificació i solvència: Segons s’estableix a la clàusula VI.5 del plec de
clàusules administratives.

-9 Criteris d’adjudicació: D’acord amb els que s’estableixen en la clàusula VI.10 del
plec de clàusules administratives.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Segons plec de condicions
tècniques i plec de clàusules administratives.
-11 Presentació de les ofertes
a)

09/06/2021

b)
c)
d)
e)

Data límit de presentació: Trenta dies naturals per a presentar ofertes, a partir
de la data d’enviament de l’anunci al DOUE, sempre i quan dins aquest termini
de 30 dies naturals, es publiqui l’anunci al perfil del contractant amb una
antelació mínima de 15 dies naturals a l’acabament del termini. En cas que el
termini finalitzi en dia no laborable, es traslladarà al primer dia laborable.
Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 4 de juny de 2021.
Número d’anunci en el DO S (DOUE): 2021/S 110-289486, publicat el 9 de
juny de 2021.
Documentació que cal presentar: Conforme al contingut de la clàusula VI.6 del
plec de clàusules administratives.
Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: No admesa.
c.2) Presentació Electrònica: Si. Mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0 disponible
en el perfil del contractant.

-12 Obertura de proposicions
Pública: No, en ser la presentació d’ofertes amb mitjans únicament electrònics.
Es realitzarà amb mitjans electrònics a través de la Plataforma de Contractació
del Sector Públic, garantint que no es durà a terme fins que hagi finalitzat el
termini per a la seva presentació. Una vegada finalitzat el termini per a
presentar pliques transcorregut el període de temps establert per a poder
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a)
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realitzar l’obertura dels sobres, s’accedirà al contingut de les propostes
presentades amb aplicació de les credencials requerides i prèvia sol·licitud de
les paraules clau a les empreses licitadores. Les paraules clau seran
demanades automàticament per la Plataforma de Contractació Pública a partir
de la finalització del termini per a presentar ofertes i, en qualsevol cas, hauran
d’estar introduïdes en el termini màxim que concedeixi la Plataforma. La
impossibilitat d’accedir al contingut de la documentació inclosa als sobres per
no haver introduït la paraula clau dins els terminis establerts, comportarà
l’exclusió automàtica de l’oferta.
-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Espanyol i català
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Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
La responsable del servei de contractació, Maria José Insa Pascual
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