Servei de recollida de fracció resta i residus voluminosos

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Administració
Contractant

Òrgan de Contractació

Ajuntament de el
Far d’Empordà

PLE MUNICIPAL

Procediment

Obert

Tipus de procediment

Obert

Publicitat

Sí

Tipus de contractació

Gestió de Serveis

Tramitació

Ordinària

Criteris d’adjudicació

Diversos criteris

OBJECTE DEL CONTRACTE: Servei Recollida de la fracció resta, servei de recollida de voluminosos i subministrament de contenidors de la fracció resta al
municipi del Far d’Empordà.
Classificació del Contracte
Codi CPV 90511300-5 Serveis de recollida de residus
Codi CPA 38.1 Serveis de recollida de residus
PREU DEL CONTRACTE
Lot Únic

Preu del contracte és de 49.181,13 €

Determinació del preu del contracte

Valor estimat del contracte és de 67.542,29 €

Servei de recollida de la fracció resta – 22.931,88 €
Servei de neteja contenidors de la fracció resta – 1.744,60 €
Amortització dels contenidors de la fracció resta – 12.458,81 €
Servei de recollida de Voluminosos – 3.405,84 €
Lloguer anual de caixa de voluminosos – 8.640 €

Despeses de Publicitat: 900 €
Anualitats: 2018 – 2024
Revisió Preus: No
“Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació”

FINANÇAMENT
Mitjançant dotació pressupostària corresponent
TERMINI D’EXECUCIÓ
4 anys des de la formalització

Pròrroga: Sí, dos prorrogues d'un any.

Duració màxima: 6 anys

GARANTIES
Provisional: NO
Definitiva: SÍ

5% de l’import d’adjudicació exclòs l’impost sobre el valor afegit

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA

PLECS

GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

R

5

3 (equival a C)

Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Clàusules Tècniques

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
Termini:

Lloc:

15 dies naturals a comptar de la data de la seva remissió

Ajuntament del Far d’Empordà

Solvència
tècnica

- Relació dels principals contractes realitzats en els curs dels últims cinc anys d'igual o similar naturalesa als de l'objecte del contracte.
- El requisit mínim són 3 contractes que evidenciïn l'experiència en transport i gestió de residus.
Els contractes s'han d'acreditar per mitjà de certificats.

Servei de recollida de fracció resta i residus voluminosos

Solvència
econòmica

- S’haurà d’acreditar un volum de negocis dels darrers tres anys conclosos que, referit a l'any de major volum de negoci, haurà de ser
almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
S'acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en el registre, i en cas
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran
d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Criteris d'adjudicació (Fins a un màxim de 130 punts)
Millor oferta econòmica: fins a un màxim de 55 punts.
Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa i a la resta d’ofertes se’ls atribuiran els punts que els correspongui de manera proporcional d’acord amb la
següent fórmula.
Puntuació= Puntuació màxima x [1-(P-Pmin) / Pmin]
on P és l'import de l'oferta i Pmin és l'import de l'oferta més baixa.
Proposta de número anual de recollides de fracció resta i voluminosos: fins a un màxim de 40 punts.
Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més alta (més dies de recollida de fracció resta més de voluminosos) i a la resta d’ofertes se’ls atribuiran els punts que
els correspongui de manera proporcional d’acord amb la següent fórmula.
Puntuació= Puntuació màxima x [1-(Pmàx-P) / Pmàx]
on P és el número anual de recollides anuals de fracció resta de l'oferta i Pmàx és el número de recollides anuals de fracció resta de l'oferta més alta.
Proposta de número anual de neteges de contenidors: fins a un màxim de 15 punts.
Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més alta i a la resta d’ofertes se’ls atribuiran els punts que els correspongui de manera proporcional d’acord amb la
següent fórmula.
Puntuació= Puntuació màxima x [1-(Pmàx-P) / Pmàx]
on P és el núm. anual de neteges de contenidors de l'oferta i Pmàx és el núm. anual de neteges de contenidors més alt.
Material mòbil més eficient: fins a un màxim de 8 punts.
Puntuació segons els anys d’antiguitat del vehicle de recollida de la fracció resta.
Antiguitat

Punts

Entre 5 i 8 any

1

Entre 2 i 5 anys

3

Menys de 2 anys

6

Puntuació segons eficiència energètica del vehicle:
Vehicle tipus A (característiques
tècniques del vehicle)

2

Sistema de neteja de contenidors: fins a un màxim de 5 punts.
Puntuació segons la tipologia del sistema de neteja de contenidors
Sistema

Punts

Disposar de dispositius d'estalvi d'aigua
pel sistema rentacontenidors.

2

Rentacontenidors específic contenidors
de càrrega bilateral

5

Entrada de dades del servei a l’entorn web del Consell Comarcal: fins a un màxim de 3 punts.
Puntuació segons la rapidesa en la tramesa de dades
Temps de tramitació de dades

Punts

Quinzenal

1

setmanal

3

Franquícia a pagar per contenidors malmesos: fins a un màxim de 4 punts.
Puntuació segons la quantitat a pagar per el canvi de contenidors malmesos per (per actes incívics i fenòmens meteorològics adversos o accidents) inclòs a
l’assegurança de contenidors.
Quantitat a pagar
Entre 0 i 300 €
Zero €
Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions

Punts
2
4

En cas d’igualació de proposicions, tindran preferència en l’adjudicació, aquelles empreses que en la presentació de les proposicions hagin acreditat tenir en la
seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 %, i si l’empat subsisteix, tindran preferència les que acreditin major nombre de
treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla, d’acord amb el que estableix la DA 4.1 del TRLCSP. Cas que encara subsisteixi l’empat, es decidirà
l’adjudicació d’aquestes mitjançant sorteig (art. 87.2 RLCAP).

Servei de recollida de fracció resta i residus voluminosos

