ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS,
NETEJA VIÀRIA, DEIXALLERIA I RECOLLIDA DE FIBROCIMENTS DEL MUNICIPI DE
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, EXP. 2019/034-8784.
VALORACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE C I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ.
EXP. 2019/034-8784.
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA
Data: 29 de gener de 2020
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 13:05h.
Hora finalització: 13:25h
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Url de validació

Metadades

President: Sr. Oriol Lozano Rocabruna
Vocals:
Sr. Jordi Plaza Nualart, regidor de Gestió Ambiental
Sra. Sandra Cortiella Salvador, tècnica de Serveis Jurídics.
Sra. M. Assumpció Rodríguez Marín, secretària de l’Ajuntament.
Sr. Esaú Soto Martínez, interventor municipal.
Secretària: Sra. Teresa Viaplana Costajussà.

Codi Segur de Validació

Assisteix a la sessió la Sra. Joana Sánchez Giménez regidora del grup municipal del PSC.
Assisteixen, també, la Sra. Isabel Lorenzo en mom de l’empresa ENGRUNES,
RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, E.I, SLU i el Sr. Xavier Catalan en nom de l’empresa
CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL.
Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Es reuneix la Mesa de Contractació – en acte públic- assistint a la mateixa les persones que
tot seguit s’assenyalen:

Resta vàlidament constituïda, conforme a allò disposat per l’article 21.7 del RD 817/2009 de
8 de maig.
L’objecte de la reunió és procedir, en acte públic, a donar compte de la valoració de les
propostes del sobre C (proposta econòmica i documentació establerta a la clàusula 1.11.1
del PCAP criteris avaluables de forma automàtica), presentats per optar a la licitació de la
contractació del servei de recollida de residus, neteja viària, deixalleria i recollida de
fibrociments del municipi de Palau-solità i Plegamans, exp. 2019/034-8784, mitjançant Sobre
Digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de l’Administració Oberta de
Catalunya de la Generalitat de Catalunya.
A continuació la Presidència de la Mesa de Contractació ordena es doni lectura dels
informes tècnics emesos amb núm. 05-20 (valoració criteris avaluables de forma automàtica

del servei de recollida de residus municipals, LOT 1), 06-20 (valoració criteris avaluables de
forma automàtica del servei de neteja viària, LOT 2), 07-20 (valoració criteris avaluables de
forma automàtica del servei de gestió de deixalleria LOT 3 i 08/20 (valoració criteris
avaluables de forma automàtica del servei de recollida de fibrociment a la via pública i al
medi natural, documents que seguidament es transcriuen:
LOT 1
“ 05-20 EELL
Assumpte: Valoració global de la licitació per a la contractació del servei de recollida de residus (lot 1)
EXP. 2019/034-8784.
Identificació de l’expedient
És objecte del present informe valorar les ofertes presentades en el procediment obert per a la
contractació del servei de recollida de residus (lot 1), segons els criteris d’adjudicació descrits en el
punt 1.11 del plec de clàusules administratives (Expedient 2019/8784).
Informe
1.- Per contractar el servei de recollida de residus s’ha convocat un procediment obert, l’anunci de
licitació del qual s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant.

2d89b4e289ea4f67956f0ced6e9bba4e001

https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Origen: Origen administració

Codi Segur de Validació

Url de validació

Metadades

3.- Els criteris a tenir en compte en l’adjudicació del contracte són:
Lot 1. Servei de recollida de residus municipals.
Codi
a.1
a.2
a.3

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

2.- Les empreses que han presentat ofertes són les següents:
 Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
 Serveis Reunits, SA

Codi
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
Total

Criteris avaluables de forma automàtica (a incloure al sobre C)
Millora del preu ofert per l’empresa licitadora.
Bossa d’hores per serveis addicionals en dies festius o fora de l’horari
de treball.
Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte.
Criteris que depenen d’un judici de valor (a incloure al sobre B)
Proposta organitzativa del servei de recollida.
Millores tecnològiques de seguiment de serveis.
Gestió de residus fora dels contenidors i control de desbordaments.
Manteniment de contenidors.
Manteniment de vehicles i maquinària.
Gestió de la informació i coordinació amb l’Ajuntament.
Millora contínua i flexibilitat del servei.

Fins a 60 punts
Fins a 25 punts
Fins a 25 punts
Fins a 10 punts
Fins a 40 punts
Fins a 15 punts
Fins a 10 punts
Fins a 5 punts
Fins a 3 punts
Fins a 3 punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts
100
p
unts

4.- La valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, amb una puntuació de fins
a 40 punts, com es va argumentar a l’informe núm. 02-2020, han quedat com es mostra en el quadre
següent:
Empresa

b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

b.6

b.7

CLD
SERSA

15
8

9
10

5
3

2
3

2
3

2
1

2
2

Puntuació
total
37
30

5.- La valoració dels criteris avaluables de forma automàtica mitjançant una fórmula, amb una
puntuació de fins a 60 punts, s’aconsegueix a partir dels següents càlculs i arguments:
a.1) Millora del preu ofert per l’empresa licitadora (IVA exclòs)................fins a 25 punts
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (OM / OF)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
OM: Preu ofert més baix de tots els licitadors.
OF: Preu ofert pel licitador que es valora.
La puntuació d’aquest criteri, segons el preu ofert per cada licitador és la següent:
Empresa
CLD
SERSA

a.1 Preu ofert
1.108.643,66 €
1.110.185,93 €

Puntuació
25
24,96
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Metadades

S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat d’hores de l’oferta que es valora.
B: Quantitat d’hores més alta de totes les ofertes presentades.

Codi Segur de Validació

La puntuació d’aquest criteri, segons la bossa d’hores per serveis addicionals ofert per cada licitador
és la següent:
Empresa
CLD
SERSA
Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

a.2) Bossa d’hores per serveis addicionals en dies festius o fora de l’horari de
treball.............................................................................................................fins a 25 punts

a.2 Bossa d’hores
2.620 h
655,20 h

Puntuació
25
6,25

a.3) Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte.......................................................................................................fins a 10 punts
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Percentatge de l’oferta que es valora.
B: Percentatge d’augment salarial més alt de totes les ofertes presentades.
La puntuació d’aquest criteri, segons l’augment salarial ofert per cada licitador és la següent:
Empresa
CLD
SERSA

a.3 Salaris
5%
5%

Puntuació
10
10

6.- La valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, amb una puntuació de fins
a 60 punts, han quedat com es mostra en el quadre següent:
EMPRESA

A.1

A.2

A.3

PUNTUACIÓ

CLD

25

25

10

60

24,96

6,25

10

41,21

SERSA

7.- La puntuació global assolida per cada empresa licitadora per ordre d’adjudicació és:
CRITERIS QUE
DEPENEN D’UN
JUDICI DE VALOR

CRITERIS
AVALUABLES DE
FORMA
AUTOMÀTICA

PUNTUACIÓ
TOTAL

CLD

37

60

97

SERSA

30

41,21

71,21

EMPRESA
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Palau-solità i Plegamans, 27 de gener de 2020

Origen: Origen administració

“06-20 EELL
Assumpte: Valoració global de la licitació per a la contractació del servei de neteja viària (lot 2) EXP.
2019/034-8784.

Url de validació

Metadades

Per això exposat, es proposa l’adjudicació del servei de recollida de residus (lot 1) a Corporación
CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL amb una puntuació total de 97 punts,
per un import de 1.108.643,66 € (IVA exempt).

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Conclusió

La qual ha presentat les següents millores:
- 2.620 hores per serveis addicionals en dies festius o fora de l’horari de treball.
- 5 % d’increment percentual de mitjana en el salari de les persones treballadores ocupades
en l’execució del contracte.
S’informa per posar en coneixement a la Mesa de Contractació als efectes que es creguin
convenients.

Ester Estadella Llovet
Tècnica de Medi Ambient”

LOT 2

Identificació de l’expedient
És objecte del present informe valorar les ofertes presentades en el procediment obert per a la

contractació del servei de neteja viària (lot 2), segons els criteris d’adjudicació descrits en el punt 1.11
del plec de clàusules administratives (Expedient 2019/8784).
Informe
1.- Per contractar el servei de recollida de residus s’ha convocat un procediment obert, l’anunci de
licitació del qual s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant.
2.- Les empreses que han presentat ofertes són les següents:
 Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL
 Serveis Reunits, SA
3.- Els criteris a tenir en compte en l’adjudicació del contracte són:
Lot 2. Servei de neteja viària.
Codi
a.1
a.2
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Metadades

Codi
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7

Codi Segur de Validació

Fins a 60 punts
Fins a 25 punts
Fins a 25 punts
Fins a 10 punts
Fins a 40 punts
Fins a 15 punts
Fins a 10 punts
Fins a 4 punts
Fins a 4 punts
Fins a 3 punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts

4.- La valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, amb una puntuació de fins
a 40 punts, com es va argumentar a l’informe núm. 03-2020, han quedat com es mostra en el quadre
següent:

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

a.3

Criteris avaluables de forma automàtica (a incloure al sobre C)
Millora del preu ofert per l’empresa licitadora.
Bossa d’hores per serveis addicionals en dies festius o fora de l’horari
de treball.
Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte.
Criteris que depenen d’un judici de valor (a incloure al sobre B)
Proposta organitzativa del servei de neteja.
Millores tecnològiques de seguiment de serveis.
Neteja del mercat ambulant.
Neteja dels actes festius.
Manteniment de vehicles i maquinària.
Gestió de la informació i coordinació amb l’Ajuntament.
Millora continua i flexibilitat del servei.

Empresa

b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

b.6

b.7

CLD
SERSA

15
8

9
10

4
3

4
3

2
3

2
1

2
2

Puntuació
total
38
30

5.- La valoració dels criteris avaluables de forma automàtica mitjançant una fórmula, amb una
puntuació de fins a 60 punts, s’aconsegueix a partir dels següents càlculs i arguments:
a.1) Millora del preu ofert per l’empresa licitadora (IVA exclòs)................fins a 25 punts
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (OM / OF)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
OM: Preu ofert més baix de tots els licitadors.
OF: Preu ofert pel licitador que es valora.
La puntuació d’aquest criteri, segons el preu ofert per cada licitador és la següent:

Empresa
CLD
SERSA

a.1 Preu ofert
504.216,96 €
504.622,95 €

Puntuació
25
24,98

a.2) Bossa d’hores per serveis addicionals en dies festius o fora de l’horari de
treball.............................................................................................................fins a 25 punts
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat d’hores de l’oferta que es valora.
B: Quantitat d’hores més alta de totes les ofertes presentades.
La puntuació d’aquest criteri, segons la bossa d’hores per serveis addicionals oferta per cada licitador
és la següent:
Empresa
CLD
SERSA

a.2 Bossa d’hores
1.289 h
514,80 h

Puntuació
25
9,98
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Metadades

S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Percentatge de l’oferta que es valora.
B: Percentatge d’augment salarial més alt de totes les ofertes presentades.
La puntuació d’aquest criteri, segons l’augment salarial ofert per cada licitador és la següent:
Empresa
CLD
SERSA
Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

a.3) Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte.......................................................................................................fins a 10 punts

a.3 Salaris
5%
5%

Puntuació
10
10

6.- La valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, amb una puntuació de fins
a 60 punts, han quedat com es mostra en el quadre següent:
EMPRESA

A.1

A.2

A.3

PUNTUACIÓ

CLD

25

25

10

60

24,98

9,98

10

44,96

SERSA

7.- La puntuació global assolida per cada empresa licitadora per ordre d’adjudicació és:

EMPRESA

CRITERIS QUE
DEPENEN D’UN
JUDICI DE VALOR

CRITERIS
AVALUABLES DE
FORMA
AUTOMÀTICA

PUNTUACIÓ
TOTAL

CLD

38

60

98

SERSA

30

44,96

74,96

Conclusió
Per això exposat, es proposa l’adjudicació del servei de neteja viària (lot 2) a Corporación CLD
Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL amb una puntuació total de 98 punts, per un
import de 504.216,96 € (IVA exempt).
-

1.289 hores per serveis addicionals en dies festius o fora de l’horari de treball.
5 % d’increment percentual de mitjana en el salari de les persones treballadores ocupades
en l’execució del contracte.

S’informa per posar en coneixement a la Mesa de Contractació als efectes que es creguin
convenients.
Palau-solità i Plegamans, 27 de gener de 2020
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LOT 3
“07-20 EELL
Assumpte: Valoració global de la licitació per a la contractació del servei de deixalleria municipal (lot
3) EXP. 2019/034-8784.

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Ester Estadella Llovet
Tècnica de Medi Ambient”

Identificació de l’expedient
És objecte del present informe valorar les ofertes presentades en el procediment obert per a la
contractació del servei de deixalleria municipal (lot 3), segons els criteris d’adjudicació descrits en el
punt 1.11 del plec de clàusules administratives (Expedient 2019/8784).
Informe
1.- Per contractar el servei de recollida de residus s’ha convocat un procediment obert, l’anunci de
licitació del qual s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant.
2.- Les empreses que han presentat ofertes són les següents:
 Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuriafil
 Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU
3.- Els criteris a tenir en compte en l’adjudicació del contracte són:
Lot 3. Servei de deixalleria municipal.
Codi
a.1
a.2
a.3

Criteris avaluables de forma automàtica (a incloure al sobre C)
Millora del preu ofert per l’empresa licitadora.
Realització de tallers de reciclatge i reparació.
Hores d’assessorament en autoreparació.

Fins a 60 punts
Fins a 20 punts
Fins a 15 punts
Fins a 15 punts

a.4
Codi
b.1
b.2
Total

Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte.
Criteris que depenen d’un judici de valor (a incloure al sobre B)
Proposta organitzativa del servei.
Proposta de sensibilització ambiental

Fins a 10 punts
Fins a 40 punts
Fins a 20 punts
Fins a 20 punts
100 punts

4.- La valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, amb una puntuació de fins
a 40 punts, com es va argumentar a l’informe núm. 04-2020, han quedat com es mostra en el quadre
següent:
Empresa
Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria
Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU

b.1
5
20

b.2
2
20

Puntuació total
7
40

5.- La valoració dels criteris avaluables de forma automàtica mitjançant una fórmula, amb una
puntuació de fins a 60 punts, s’aconsegueix a partir dels següents càlculs i arguments:
a.1) Millora del preu ofert per l’empresa licitadora (IVA exclòs)................fins a 25 punts
S’aplicarà la següent fórmula:
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Metadades

P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
OM: Preu ofert més baix de tots els licitadors.
OF: Preu ofert pel licitador que es valora.

Codi Segur de Validació

La puntuació d’aquest criteri, segons el preu ofert per cada licitador és la següent:
Empresa
Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria
Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

P = X * (OM / OF)

a.1 Preu ofert
81.667,97 €
88.616,92 €

Puntuació
20
18,43

a.2) Realització de tallers de reciclatge i reparació.
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat de tallers de l’oferta que es valora.
B: Quantitat més alta (número de tallers oferts) de totes les ofertes presentades.
Proposta de tallers de reciclatge i reparació per promoure l’espai de reutilització i reparació de la
deixalleria municipal i fomentar l’allargament de la vida útil dels productes.
La puntuació d’aquest criteri, segons la proposta de realització de taller per cada licitador és la
següent:

Empresa
Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria
Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU

a.2 Tallers
11
4

Puntuació
15
5,45

a.3) Hores d’assessorament en autoreparació.
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat d’hores d’assessorament de l’oferta que es valora.
B: Quantitat més alta (número d’hores d’assessorament) de totes les ofertes presentades.
Facilitar a la ciutadania les eines disponibles a l’espai de reparació, sota l’assessorament d’una
persona encarregada.
La puntuació d’aquest criteri, segons la proposta d’hores d’assessorament per cada licitador és la
següent:
a.3 Hores
80 h
18 h

Puntuació
15
3,37
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a.4) Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte.......................................................................................................fins a 10 punts

Codi Segur de Validació

S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Percentatge de l’oferta que es valora.
B: Percentatge d’augment salarial més alt de totes les ofertes presentades.
La puntuació d’aquest criteri, segons l’augment salarial ofert per cada licitador és la següent:

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Empresa
Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria
Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU

Empresa
Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria
Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU

a.4 Salaris
5%
2,5€

Puntuació
10
5

6.- La valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, amb una puntuació de fins
a 60 punts, han quedat com es mostra en el quadre següent:
EMPRESA
FUNDACIÓ PRIVADA PER LA
INCLUSIÓ LABORAL ÀURIA
ENGRUNES, RECUPERACIÓ I
MANTENIMENT, EI, SLU

A.1

A.2

A.3

A.4

PUNTUACIÓ

20

15

15

10

60

18,43

5,45

3,37

5

32,25

7.- La puntuació global assolida per cada empresa licitadora per ordre d’adjudicació és:

EMPRESA
FUNDACIÓ PRIVADA PER LA
INCLUSIÓ LABORAL ÀURIA
ENGRUNES, RECUPERACIÓ I
MANTENIMENT, EI, SLU

CRITERIS QUE
DEPENEN
D’UN JUDICI
DE VALOR

CRITERIS
AVALUABLES DE
FORMA
AUTOMÀTICA

PUNTUACIÓ
TOTAL

7

60

67

40

32,25

72,25

Conclusió
Per això exposat, es proposa l’adjudicació del servei de deixalleria municipal (lot 3) a Engrunes,
recuperació i manteniment, EI, SLU amb una puntuació total de 72,25 punts, per un import de
88.616,92 € (IVA exempt).
La qual ha presentat les següents millores:
- 4 tallers de reciclatge o reparació.
- 18 hores d’assessorament en autoreparació.
- 2,5 % d’increment percentual de mitjana en el salari de les persones treballadores ocupades
en l’execució del contracte.
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Palau-solità i Plegamans, 20 de gener de 2020

Codi Segur de Validació

Ester Estadella Llovet
Tècnica de Medi Ambient”

LOT 4
“ 08-20 EELL
Assumpte: Valoració global de la licitació per a la contractació del servei de recollida de fibrociment
(lot 4) EXP. 2019/034-8784.
Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

S’informa per posar en coneixement a la Mesa de Contractació als efectes que es creguin
convenients.

Identificació de l’expedient
És objecte del present informe valorar l’oferta presentada en el procediment obert per a la
contractació del servei de recollida de fibrociment (lot 4), segons els criteris d’adjudicació establerts al
punt 1.11.4 del Plec de clàusules administratives (Expedient 2019/8784).
Informe
1.- Per contractar el servei de recollida de fibrociment s’ha convocat un procediment obert, l’anunci de
licitació del qual s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant.
2.- L’empresa que ha presentat oferta és la següent:
 Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU
3.- L’únic criteri a tenir en compte en l’adjudicació del contracte és:
a.1) Millora del preu ofert per l’empresa licitadora (IVA exclòs)..............fins a 100 punts

S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (OM / OF)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
OM: Preu ofert més baix de tots els licitadors.
OF: Preu ofert pel licitador que es valora.
La puntuació d’aquest criteri, segons el preu ofert per l’empresa licitadora és:
Empresa
Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU

a.1 Preu ofert
2.910,60 €

Puntuació
100

Conclusió
Per això exposat, es proposa l’adjudicació del servei de recollida de fibrociment (lot 4) a Engrunes,
recuperació i manteniment, EI, SLU amb una puntuació total de 100 punts, per un import de
2.910,60 € (IVA exempt).
S’informa per posar en coneixement a la Mesa de Contractació als efectes que es creguin
convenients.
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Ester Estadella Llovet
Tècnica de Medi Ambient”

Atès el contingut dels informes transcrits, la puntuació global dels criteris avaluables de
forma automàtica per a cada un dels lots, és:
Lot 1

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Palau-solità i Plegamans, 23 de gener de 2020

EMPRESES LICITADORES
CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URBANOS
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL
SERVEIS REUNITS, SAU.

A.1

A.2

A.3

PUNTUACIÓ

25

25

10

60

24,96

6,25

10

41,21

A.1

A.2

A.3

PUNTUACIÓ

25

25

10

60

24,98

9,98

10

44,96

Lot 2
EMPRESES LICITADORES
CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URBANOS
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL
SERVEIS REUNITS, SAU.

Lot 3

EMPRESES LICITADORES
FUNDACIÓ PRIVADA PER LA
INCLUSIÓ LABORAL ÀURIA
ENGRUNES, RECUPERACIÓ I
MANTENIMENT, EI, SLU

A.1

A.2

A.3

A.4

PUNTUACIÓ

20

15

15

10

60

18,43

5,45

3,37

5

32,25

Lot 4
EMPRESA LICITADORA
ENGRUNES, RECUPERACIÓ I MANTENIMENT,
EI, SLU

a.1 PREU OFERT
2.910,60 €

PUNTUACIÓ
100

La Mesa de Contractació, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Avaluar les ofertes que resulten admissibles classificant per ordre decreixent les
proposicions presentades pels licitadors, amb l’ordre d’adjudicació pels diferents lots:
Lot 1
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1

2

CRITERIS QUE
DEPENEN D’UN
JUDICI DE
VALOR

CRITERIS
AVALUABLES
DE FORMA
AUTOMÀTICA

PUNTUACIÓ
TOTAL

CORPORACIÓN CLD
SERVICIOS URBANOS DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS,
SL

37

60

97

SERVEIS REUNITS, SAU

30

41,21

71,21

CRITERIS QUE
DEPENEN D’UN
JUDICI DE
VALOR

CRITERIS
AVALUABLES
DE FORMA
AUTOMÀTICA

PUNTUACIÓ
TOTAL

CORPORACIÓN CLD
SERVICIOS URBANOS DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS,
SL

38

60

98

SERVEIS REUNITS, SAU

30

44,96

74,96

EMPRESES LICITADORES

Lot 2
Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Núm.
ordre

Núm.
ordre
1

2

Lot 3

EMPRESES LICITADORES

Núm.
ordre
1
2

EMPRESES LICITADORES
ENGRUNES, RECUPERACIÓ I
MANTENIMENT, EI, SLU.
FUNDACIÓ PRIVADA PER LA
INCLUSIÓ LABORAL ÀURIA

CRITERIS QUE
DEPENEN D’UN
JUDICI DE
VALOR

CRITERIS
AVALUABLES
DE FORMA
AUTOMÀTICA

PUNTUACIÓ
TOTAL

40

32,25

72,25

7

60

67

A.1 PREU
OFERT
2.910,60 €

PUNTUACIÓ

Lot 4
Núm.
ordre
1

EMPRESA LICITADORA
ENGRUNES, RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, EI,
SLU.

100

https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Origen: Origen administració
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 Lot 1 Servei de recollida de residus municipals, a l’empresa CORPORACIÓN CLD
SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL, amb NIF: B08173411
per a la contractació relativa al servei de de recollida de residus municipals per import de
1.108.643,66€ IVA exclòs, més el 10% d’IVA per import de 110.864,37€ amb les
següents millores:
- Bossa d’hores: 2.620 hores/any.
- Increment percentual salari: 5,00%
El termini del contracte serà d’1 any a comptar a partir de la data de formalització del
mateix.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

SEGON.- Declarar oferta més avantatjosa relació qualitat preu en el seu Lot i realitzar
proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, a favor de:

 Lot 2 Servei de neteja viària a l’empresa CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URBANOS
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL, amb NIF: B08173411 per a la contractació
relativa al servei de neteja viària per import de 504.216,91€ IVA exclòs, més el 10% d’IVA
per import de 50.421,69€ amb les següents millores:
- Bossa d’hores: 1.289 hores/any.
- Increment percentual salari: 5,00%
El termini del contracte serà d’1 any a comptar a partir de la data de formalització del
mateix.
 Lot 3 Servei de deixalleria municipal a l’empresa ENGRUNES, RECUPERACIÓ I
MANTENIMENT, EI, SLU, amb NIF: B64200264 per a la contractació relativa al servei de
deixalleria municipal per import de 81.667,97€ IVA exclòs, més el 10% d’IVA per import
de 8.166,80€ amb les següents millores:
- Tallers de reciclatge i reparacions: 4 tallers.
- Tallers de reciclatge i reparacions: 18 hores/any.
- Increment percentual salari: Peó especialista: 5%, Peó magatzem: 0 %, Mitjana:
2,5%.
El termini del contracte serà d’1 any a comptar a partir de la data de formalització del
mateix.

 Lot 4 Recollida de fibrociment a la via pública i al medi natural a l’empresa ENGRUNES,
RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, EI, SLU, amb NIF: B64200264 per a la contractació
relativa al servei de deixalleria municipal per import de 2.910,60€ IVA exclòs, més el 10%
d’IVA per import de 291,06€.
El termini del contracte serà d’1 any a comptar a partir de la data de formalització del
mateix.
TERCER.- Requerir a CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS, SL, amb NIF: B08173411, que ha obtingut la millor puntuació pel que fa als
Lots 1 i 2, mitjançant comunicació electrònica, per tal que constitueixi la garantia definitiva de
l’ordre de 55.432,18€ corresponent al Lot 1 Servei de recollida de residus municipals i
25.210,85€ corresponent a la garantia definitiva del Lot 2 Servei de neteja viària, així com
que aporti la documentació acreditativa de la solvència i quants documents s’indiquen a la
clàusula 1.20 del PCAP i que no s’han pogut obtenir del RELI, tot això en el termini de 10
dies hàbils a comptar des de la tramesa de la comunicació:
Pel que fa al LOT 1:


Acreditar la constitució de la garantia definitiva per import de 55.432,18€.
Presentar els documents següents:
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La solvència professional o tècnica del licitador:
Les empreses licitadores hauran d’acreditar haver executat en el decurs dels últims
tres anys serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
l’objecte del contracte del lot/s al que s’opti en l’import anual acumulat, sense incloure
els impostos indirectes, en l’any de major execució equivalent com a mínim al 70 per
100 del valor estimat de l’anualitat mitjana del contracte del lot/s al que s’opti
conforme al següent detall.
LOT1: 777.227,98€

Pel que fa al LOT 2:
Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web






Acreditar la constitució de la garantia definitiva per import de 25.210,85€.
Presentar els documents següents:
-

La solvència professional o tècnica del licitador:
Les empreses licitadores hauran d’acreditar haver executat en el decurs dels últims
tres anys serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
l’objecte del contracte del lot/s al que s’opti en l’import anual acumulat, sense incloure
els impostos indirectes, en l’any de major execució equivalent com a mínim al 70 per
100 del valor estimat de l’anualitat mitjana del contracte del lot/s al que s’opti
conforme al següent detall.
LOT2: 353.394,57€

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs,
en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP.
QUART.- Requerir a CORPORACIÓN ENGRUNES, RECUPERACIÓ I MANTENIMENT, EI,
SLU, amb NIF: B64200264, que ha obtingut la millor puntuació pel que fa als Lots 3 i 4,
mitjançant comunicació electrònica, per tal que constitueixi la garantia definitiva de l’ordre de
4.430,85€ corresponent al Lot 3 Servei de deixalleria municipal i 145,53€ corresponent a la
garantia definitiva del Lot 4 Recollida de fibrociment a la via pública i al medi natural, així
com que aporti la documentació acreditativa de la solvència i quants documents s’indiquen a
la clàusula 1.20 del PCAP i que no s’han pogut obtenir del RELI, tot això en el termini de 10
dies hàbils a comptar des de la tramesa de la comunicació:
Pel que fa al LOT 3:



Acreditar la constitució de la garantia definitiva per import de 4.430,85€.
Presentar els documents següents:
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Solvència tècnica:
Les empreses licitadores hauran d’acreditar haver executat en el decurs dels últims
tres anys serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
l’objecte del contracte del lot/s al que s’opti en l’import anual acumulat, sense incloure
els impostos indirectes, en l’any de major execució equivalent com a mínim al 70 per
100 del valor estimat de l’anualitat mitjana del contracte del lot/s al que s’opti
conforme al següent detall.
LOT3: 62.138,67€

-

Acreditar la disposició de l’assegurança de responsabilitat civil establerta a la
clàusula 2.16 del PCAP per import de: 300.000,00€

Pel que fa al LOT 4:
Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

-




Acreditar la constitució de la garantia definitiva per import de 145,53€.
Presentar els documents següents:
-

Solvència tècnica:
Les empreses licitadores hauran d’acreditar haver executat en el decurs dels últims
tres anys serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
l’objecte del contracte del lot/s al que s’opti en l’import anual acumulat, sense incloure
els impostos indirectes, en l’any de major execució equivalent com a mínim al 70 per
100 del valor estimat de l’anualitat mitjana del contracte del lot/s al que s’opti
conforme al següent detall.
LOT4:

2.071,44€

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs,
en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP.
CINQUÈ.- Adreçar la present proposta a l’òrgan de contractació als efectes de la resolució
del procediment.
La Presidència declara finalitzat l’acte.
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I perquè consti, s’aixeca la sessió sent les 13:25 hores, de la que com a secretària de la
Mesa, redacto la present acta que sotmeto a la signatura del president.

