Expedient 2439/2020

Acta de la Mesa de contractació del servei de recollida porta a porta dels
residus municipals de Sentmenat de valoració del sobre B, obertura sobre
C, classificació i proposta d’adjudicació
Sentmenat, a 30 d’abril de 2021, quan són les onze del matí, es reuneix a la Sala de
Plens de l’Ajuntament en acte públic, la Mesa de contractació nomenada per a la licitació
del servei de recollida porta a porta dels residus municipals de Sentmenat.
Presidenta: Sra. Brigitte Navarrete Moya, tercera tinenta d’alcalde de Medi Ambient i
Sostenibilitat (Residus Urbans, Neteja Viària i Deixalleria) per delegació de
l’alcalde/president, segons decret 2021-0336, de 17 de març de 2021.
Vocals: Sr. Gonzalo Lluzar López de Briñas, secretari de la Corporació
Sr. Cristian Mas Font, interventor de la Corporació
Sra. Núria Margenat Béjar, lletrada de l’Àrea de Territori, mitjançant la
plataforma Microsoft Teams
Secretària: Sra. Olga Aparicio Martin, tècnica de Contractació
Assisteix a l’acte el senyor Marc Verneda Urbano, alcalde; la senyora Seila Sancho
Sancho, tècnica d’administració general; i el senyor Javier Gimeno Muñoz del Consorci
per a la Gestió dels Residus del Vallès Occidental.
A banda i mitjançant la plataforma Microsoft Teams, també assisteixen la senyora
Josefina Olivé, regidora de Junts per Sentmenat i els representants de l’empresa CESPA
Sandra Muñoz i Alexandre Ferrer.

Els membres de la Mesa declaren que no incorren en situació de conflicte d’interessos,
d’acord amb la previsió de l’article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
Seguidament, la Mesa, un cop examinat l’informe de valoració de la Memòria tècnica
corresponent al “Sobre B Documentació tècnica subjecte a judici de valor” emès pel
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, de conformitat amb l’acord
pres en l’acte de la Mesa de data 17 de març de 2021, l’accepta en la seva totalitat i
conclou que la puntuació obtinguda per CESPA, Compañía Española de Servicios
Públicos Auxiliares, SA, pel que fa als criteris que depenen d’un judici de valor establerts
a la clàusula 1.11)B) del plec administratiu, ha estat de 32,5 punts amb el següent detall:
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La Mesa resta vàlidament constituïda, conforme al que disposa l’art. 21.7 del
RD817/2009, de 8 de maig.

Sobre B: Valoració subjectiva
PUNTUACIÓ PROJECTE TÈCNIC
Projecte tècnic del servei de recollida i transport de residus
Projecte tècnic del disseny constructiu de l’àrea d’emergència i
elements de la mateixa.

Puntuació
15,5
4,5

Projecte de neteja i manteniment de contenidors i àrea tancada.

3

Projecte de tecnologia i informació

3

Projecte de servei de seguiment, resolució d'incidències i atenció
continuada
Projecte tècnic dels serveis complementaris, repassos, actes festius...
Personal
Parc mòbil
TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA

3,5
1
1
1
32,5

A continuació, la Mesa de contractació procedeix a l’obertura del sobre C, corresponent
als criteris objectius subjectes a avaluació automàtica.
La proposta econòmica (criteri 1.11) apartat I) ofertada ha estat de 2.325.730,85 euros,
IVA exclòs.
La Mesa comprova que l’oferta no incorre en valors anormals o desproporcionats.
Les millores proposades ( criteri 1.11) apartat II) presentades han estat:

Puntuació
màxima
19

5
II.III – Augment dels repassos de bosses del carrer i
neteja d’àrees d’emergència. 100 hores anuals

4
II. IV Subministrament elèctric mitjançant la captació
d’energia solar amb plaques fotovoltaiques a les àrees
tancades
II.V - Aportació i instal·lació de boques reductores per a
les papereres.

1

6

Proposta licitador
21.348,31 €
5 lots de 50
jornades
aportades
(total 250 jornades)
8 lots de 50
hores
aportades
(total 400
hores)

2 instal·lacions
3 lots de 50
papereres
(total 150
papereres)
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II. PUNTUACIÓ AUTOMÀTICA
II.I Dotació econòmica anual per compra de bosses
compostables
II.II – Increment de la dedicació d’hores d’educador
ambiental el primer any

La Mesa comprova que l’empresa adjunta la documentació tècnica i preus del materials
aportats corresponents al punt II.I.
A continuació, la Mesa passa a assignar les puntuacions totals relatives als criteris
avaluables mitjançant judici de valor i els criteris avaluables de forma automàtica de la
proposta i obté el següent resultat:
PROPOSTES DEL PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
LICITADOR
REBUDA
MÀXIMA
30
30
30

CRITERIS A VALORAR
I. OFERTA ECONÒMICA
I.I Oferta econòmica-Import global anual
TOTAL OFERTA ECONÒMICA
II. PUNTUACIÓ AUTOMÀTICA
II.I Dotació econòmica anual per compra de bosses
compostables

35
21.348,31 €

19

250 Jornades

5

400 Hores

4

II.IV-Subministrament elèctric mitjançant la captació
d'energia solar amb plaques fotovoltaiques a les àrees
tancades

2 Instal·lacions

1

II.V-Aportació i instal·lació de boques reductores per a les
papereres.
TOTAL CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA

150 Papereres

6

II.II-Increment de la dedicació d'hores d'educador
ambiental el primer any
II.III-Augment dels repassos de bosses del carrer i neteja
d'àrees d'emergència. 100 hores anuals

35

III-OFERTA TÈCNICA
II.I-Oferta tècnica-qualitat-millora iniciativa de licitador
TOTAL CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

35

97,5

A la vista de l’avaluació de l’oferta presentada per l’únic licitador, la Mesa acorda
proposar a l’òrgan de contractació:
-

Assumir i aprovar en la seva totalitat l’informe de valoració de la Memòria tècnica
corresponent al “Sobre B Documentació tècnica subjecte a judici de valor” emès
pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

-

Aprovar la classificació següent de l’oferta admissible presentada per l’únic
licitador:

Núm.
Ordre
1

Licitador
CESPA, Compañía Española
de Servicios Públicos
Auxiliares, SA

Puntuació criteris
Puntuació criteris
Puntuació
avaluables de forma subjectes a judici de total
automàtica
valor
65

32,5

97,5
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TOTAL CRITERIS

32,5
32,5

-

Adjudicar el contracte del servei de recollida porta a porta dels residus municipals
de Sentmenat, amb subrogació de personal, a l’empresa CESPA, Compañía
Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA amb NIF A-82741067, per un
import de 2.325.730,85 euros, IVA exclòs, més 232.573,09 euros en concepte del
10% d’IVA, amb un import total de 2.558.303,94 euros, d’acord amb l’oferta
presentada pel licitador en el document Memòria tècnica i les següents millores
ofertades sense cost per a l’Ajuntament:
II.I - Dotació econòmica anual per compra de bosses compostables: 21.348,31€.
II.II - Increment de la dedicació d’hores d’educador ambiental el primer any: 5 lots
de 50 jornades aportades (total 250 jornades)
II.III - Augment dels repassos de bosses del carrer i neteja d’àrees d’emergència.
100 hores anuals: 8 lots de 50 hores aportades (total 400 hores)
II. IV - Subministrament elèctric mitjançant la captació d’energia solar amb
plaques fotovoltaiques a les àrees tancades: 2 instal·lacions
II.V - Aportació i instal·lació de boques reductores per a les papereres: 3 lots de
50 papereres (total 150 papereres)

D’acord amb la clàusula 1.18) del plec de clàusules administratives, prèviament a
l’adjudicació, el licitador haurà de presentar, en el termini de 10 dies hàbils comptadors
des de l’endemà de la recepció del requeriment, la següent documentació que no ha
quedat degudament acreditada després de la consulta del RELI i ROLECE:

-

Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social
Pòlissa i rebut de l’assegurança de responsabilitat civil establerta a la clàusula
2.16) del plec de clàusules administratives particulars.
Acreditar la constitució de la garantia definitiva
Declaració acreditativa de l’extrem recollit al punt 1.18)e) del plec de clàusules
administratives en referència al tractament de dades personals

I no havent més assumptes a tractar, quan son les onze i vint-i-cinc minuts del matí, la
senyora presidenta aixeca la sessió, estenent-se la present acta que signen els
membres de la Mesa, de la qual com a secretària en dóno fe.
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