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PLEC DE CLÁUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC DERECOLLIDADE RESIDUSDE LAMANCOMUNITATDE LA RIBERAALTA
TÍTOL I. DISPOSICIONSGENERALS
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del present contracte és l'atorgament, per procediment obert, amb diversos criterisd'adjudicació, del servei de recollida de residus mancomunat que comprendrà la recollida i eltransport dels residus recollits fins a les plantes destí dels gestors de residus que és detallen en elPlec de Prescripcions Tècniques Particulars (endavant PPTP), per tal de garantir el seu reciclatgei/o el seu tractament d’acord amb el que determina la legislació sectorial aplicable.
De conformitat amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del SectorPúblic (en endavant, LCSP), el contracte es divideix en 2 lots:
LOT 1: Serveis de recollida de residus i transport a planta en diverses modalitats de recollida.LOT 2: Serveis de recollida de residus i transport a planta en la modalitat de contenidorstemporals.
Tot contemplant-se, també, la possibilitat de presentar una Oferta integradora: Serveis derecollida de residus i transport a planta LOT 1 + LOT 2.

Als efectes previstos en l'article 99.4.a) de la LCSP, es fa constar que els licitadors podranpresentar ofertes separades a un o diversos lots. Els licitadors que presenten ofertes individualsals diferents lots podran presentar a més oferta integradora que comprenga els 2 lotsconjuntament. Tots els requisits tècnics exigits en aquest plec per a cada lot seran d'obligatcompliment per les ofertes integradores. Cada licitador només pot presentar una única ofertaintegradora, no podent presentar cap altra, encara que fóra referida a lots diferents.
Per a procedir a l’adjudicació de l’oferta integradora, ha de garantir-se en la valoració que l'ofertapresentada és més avantatjosa (segons els criteris d'adjudicació) que les millors ofertesindividualment considerades per al lot 1 i lot 2, en tot cas, és requisit indispensable que l’ofertaintegradora iguale o millore individualment la puntuació obtinguda en cadascun dels lots integratspels altres licitadors i a l'oferta individual presentada pel mateix licitador per a cada lot.

LOT 1:Els municipis i entitats locals menors pertanyents a la Mancomunitat de la Ribera Alta en els qualsprestar el servei en les condiciones detallades en el PPTP i present PCAP seran els següents:
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Municipi ModelAlcàntera de Xúquer Model 1: Porta a porta
Alfarp Model 1: Porta a porta
Alginet Model 4: Contenidorsexclusivament EELLAntella Model 1: Porta a porta

Barraca d’Aigües Vives (la) Model 1: Porta a porta
Benimuslem Model 4: Contenidorsexclusivament EELL i P/CCàrcer Model 1: Porta a porta
Catadau Model 2: ContenidorsCarcaixent (terme municipal ubicaten la Vall d’Aigües Vives) ∗ Model 1: Porta a porta
Cotes Model 4: Contenidorsexclusivament EELL i P/C

Ènova (la) Model 4: Contenidorsexclusivament EELL i P/CGavarda Model 2: Contenidors
Llombai Model 1: Porta a porta
Manuel Model 1: Porta a porta

Pobla Llarga Model 4: Contenidorsexclusivament EELL i P/C
Rafelguaraf Model 4: Contenidorsexclusivament EELL i P/CSant Joanet Model 1: Porta a porta
Sellent Model 4: Contenidorsexclusivament EELL i P/C
Senyera Model 4: Contenidorsexclusivament EELL i P/CSumacàrcer Model 1: Porta a porta
Tous Model 4: Contenidorsexclusivament EELL i P/C
Turís Model 4: Contenidorsexclusivament EELL i P/C
Castelló Model 4: Contenidorsexclusivament EELL i P/C

*Des del punt de vista de l’eficiència del servei de recollida selectiva de residus, s’ha considerat que el modelde recollida del terme municipal de Carcaixent ubicat en la Vall d’Aigües Vives siga un model 1 (porta aporta) i a efectes de servei, dins de la ruta de recollida del municipi de la Barraca d’Aigües Vives. Aquestespunts geogràfics estan inclosos en l’annexe 3, dins del municipi de la Barraca d’Aigües Vives.
Igualment, aquesta licitació contempla la possibilitat que altres municipis de la comarca de laRibera Alta diferents als abans relacionats, es puguen adherir a este contracte durant la seuavigència, en els termes previstos per a la modificació del contracte continguts en la clàusula 15ªdel present PCAP, quedant supeditada la seua incorporació en este cas de nova incorporació, a laprèvia acceptació per part de l’adjudicatària.
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1. Serveis a prestar:
Els serveis a prestar de recollida de residus seran els següents:
1. Servei de recollida i transport a planta de tractament de fracció resta o rebuig no reciclable.2. Servei de recollida i transport a planta de tractament de paper-cartó.3. Servei de recollida i transport a planta de tractament d'envasos lleugers.4. Servei de recollida i transport a planta de tractament de matèria orgànica (bioresidus).5. Servei de recollida i transport de residus assimilables a domèstics generats a nivellcomercial.6. Servei de repàs de borses abandonades7. Servei de recollida separada i transport de mobles, residus d'aparells elèctrics ielectrònics(RAEE) i altres estris domèstics voluminosos al carrer.8. Servei de recollides especials en cas d’emergències i qualsevol altra situació excepcional oqualsevol altra labor de recollida que demane l’interès públic general, per afectar a la seguretat,salut i l’adorn públic.
Igualment, és prestaren els següents:
1. Servei de neteja de contenidors.2. Servei de manteniment de contenidors.3. Servei de trasllat i reubicació de contenidors i altres treballs afins.4. Servei de recollida de mercats setmanals.

2. Condicionants de la prestació del servei
1. Aquesta licitació contempla diverses modalitats de recollida definides en la clàusula 3.1., 3.2.,3.3., 3.4. del PPTP:- Sistema de recollida porta a porta (PaP),- Sistema recollida contenidors,- Sistema combinat de ambdós anteriors i- Sistema recollida contenidors exclusivament d’envasos lleugers i paper i cartó.
En el PPTP, així com en els estudis de viabilitat de cada municipi, s’arrepleguen els condicionantsde la prestació del servei, les freqüències i obligacions establertes per al contractista segons lamodalitat de recollida a realitzar en cada municipi.La classificació i codi CPV corresponent a l'objecte del contracte es: Servei de recollida i transportde residus sòlids urbans: Grup R Subgrup R-5, CPV 90511000-2, 90511000-3, 90511200-4,90511300-5, 9051300-9.
2. Els materials recollits mitjançant el servei mancomunat de recollida selectiva de residus seranpropietat de la Mancomunitat, i seues seran la competència en relació a la gestió dels diferentsmaterials als centres de tractament respectius autoritzats per de la Conselleria d’Agricultura,Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i en relació als possibles ingressos que éspuguen derivar de la seua gestió.
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3. El contracte del servei de recollida de residus mancomunat comprendrà la recollida i eltransport dels residus recollits fins a les plantes destí dels gestors de residus que es detallen en elapartat 2.10 del PPTP, per tal de garantir el seu reciclatge i/o el seu tractament d’acord amb elque determina la legislació sectorial aplicable.
Si al llarg de la vigència del contracte es produeix un canvi en la ubicació d'alguna de lesinstal·lacions receptores de residus, l'adjudicatari no tindrà dret a modificació de preus sempreque les noves instal·lacions es troben a una distància que no excedeix de 40 km de lesinstal·lacions inicials.
4. En aquest sentit, el contracte haurà de garantir la recollida segregada del paper i el cartró, elsenvasos lleugers, la fracció resta, la fracció orgànica i els residus voluminosos dels residusdomèstics i dels residus comercials assimilables a domèstics (segons la definició donada en la Llei22/2011 de Residus i Sols Contaminants) amb la càrrega de contenidors de qualsevol tipus icapacitat i model porta a porta.
5.Estan exclosos els residus classificables com a industrials, tòxics i perillosos, i tots aquells queespecifique la normativa.
6. La prestació d’aquests serveis comprén les següents operacions:
a) L'acostament de les bosses o altres mitjans definits per la Mancomunitat, en el cas del sistema
de porta a porta, així com dels contenidors de residus als vehicles de recollida, buidatge i
devolució dels mateixos als seus punts originaris.
b) La descàrrega i buidatge dels residus dels punts de recollida en els vehicles de recollida.
c) El transport i la descàrrega dels residus en les instal·lacions de gestió adequades.
d) En el cas concret del servei de recollida separada d'envasos lleugers, paper i cartó, el transport
fins als centres de separació i classificació o, si escau, directament als de reciclatge o valorització.
e) La retirada de les restes abocades en via pública a conseqüència de les anteriors operacions.
f) El manteniment i neteja dels contenidors i altres punts de recollida municipal, amb excepció
d'aquells contenidors que siguen d'ús exclusiu dels particulars
g) Realització de 6 serveis anuals de recollida extraordinària de fracció orgànica i resta a petició
dels ajuntaments adherits.
h) Realització de 3 serveis anuals de recollida extraordinària de fracció envasos lleugers i paper i
cartó a petició dels ajuntaments adherits.
i) Informació de la gestió del servei. Es disposarà d’un sistema informàtic de gestió integrada dels
serveis de recollida. Mitjançant aquest sistema, que inclou GPS integrat en els camions, es pot
conèixer en temps real i sobre plànol la ruta dels camions, els quilograms totals recollits en el
municipi, incidències detectades, etc.
j) Identificació de cubells i bujols. Sempre que s’efectue una recollida s’identificarà el cubell obujol i la fracció recollida. L’empresa contractada informarà a la Mancomunitat de les incidènciesa través dels mecanismes establerts en la licitació.k) Avís de la presència de bosses abandonades o de punts crítics de concentració de bosses, encas que hi siguin, per tal de facilitar l’actuació.
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La recollida separada de residus i transport a planta es realitzarà en la totalitat dels termesmunicipals referenciats, atesa la modalitat de recollida triada per cada municipi segons consta enel PPTP.
La delimitació, abast i característiques dels serveis a prestar, igualment, queden establides idetallades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), així com en els estudis deviabilitat que s’han elaborat per a cada municipi. En consequència per a la prestació del servei estindran en compte les condicions del servei previstes en els condicionants previstos en la cláusula2 del PPTP. Això no obstant, el licitador podrà modificar les rutes establides en els estudis deviabilitat si l’estimara oportú, tenint en compte els municpis a on s’ ha de prestar el servei aixícom la totalitat de les prestacions a realitzar.
Per a desenvolupar l'objecte proposat s'han de garantir per l'adjudicatari els resultatsprestacionals que a aquest efecte fixe el PPTP, així com les condicions d’aquest Plec, assignant-seel risc i ventura derivat de la prestació del servei al contractista, d'acord amb el règim retributiu iconsideracions previstes en el present PCAP.
Serà obligació de l'adjudicatari assumir els següents costos:
a. El cost de la inversió inicial que oferisca per al compliment de les exigències derivades delpresent contracte segons les exigències del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (d'ara enavant PPTP) i el present PCAP.
b. Qualsevol altre cost que haja d'assumir el contractista de conformitat a les determinacions delPPTP i aquest PCAP.

LOT 2:
El municipi pertanyent a la Mancomunitat de la Ribera Alta en el qual es prestarà el servei en lescondicions detallades en el PPTP i present PCAP:

MunicipiCarcaixent
1. Serveis a prestar:

1. Servei de recollida i transport a planta de tractament de fracció resta o rebuig noreciclable.2. Servei de recollida i transport a planta de tractament de paper-cartó.3. Servei de recollida i transport a planta de tractament d'envasos lleugers.4. Servei de recollida i transport a planta de tractament de matèria orgànica (bioresidus).5. Servei de recollida i transport a planta de tractament de vidre6. Servei de recollides especials en cas d’emergències i qualsevol altra situació excepcional oqualsevol altra labor de recollida que demane l’interès públic general, per afectar a la seguretat, saluti l’adorn públic.7. Servei neteja de contenidors temporals i CF8. Servei de manteniment de contenidors.
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9. Servei de trasllat i reubicació de contenidors i altres treballs afins.10. Servei de recollida especial en actes públics, mercat al carrer, recollida de poda municipal,falles, festes i esdeveniments.

2. Condicionants de la prestació del servei
1. Donada la singularitat del municipi de Carcaixent, es desenvoluparà un model amb recollida itransport de residus per fraccions diferenciades, en el qual, en el nucli urbà i zona de Cogulladaserà un sistema de contenidors temporals (CT). En la resta del municipi, serà mitjançantcontenidors fixos (CF) en el carrer, segons s’explica en la clàusula del PPTP 3.5.
La classificació i codi CPV corresponent a l'objecte del contracte es: Servei de recollida i transportde residus sòlids urbans: Grup R Subgrup R-5, CPV 90511000-2, 90511000-3, 90511200-4,90511300-5, 9051300-9.
2. Els materials recollits mitjançant el servei mancomunat de recollida selectiva de residus seranpropietat de la Mancomunitat, i seues seran la competència en relació a la gestió dels diferentsmaterials als centres de tractament respectius autoritzats per de la Conselleria d’Agricultura,Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i en relació als possibles ingressos que éspuguen derivar de la seua gestió.
3. El contracte del servei de recollida de residus mancomunat comprendrà la recollida i eltransport dels residus recollits fins a les plantes destí dels gestors de residus que es detallen en elapartat 2.10 del PPTP, per tal de garantir el seu reciclatge i/o el seu tractament d’acord amb elque determina la legislació sectorial aplicable.
Si al llarg de la vigència del contracte es produeix un canvi en la ubicació d'alguna de lesinstal·lacions receptores de residus, l'adjudicatari no tindrà dret a modificació de preus sempreque les noves instal·lacions es troben a una distància que no excedeix de 40 km de lesinstal·lacions inicials.
4. En aquest sentit, el contracte haurà de garantir la recollida segregada del paper i el cartró, elsenvasos lleugers, la fracció resta, la fracció orgànica i els residus voluminosos dels residusdomèstics i dels residus comercials assimilables a domèstics (segons la definició donada en la Llei22/2011 de Residus i Sols Contaminants) amb la càrrega de contenidors de qualsevol tipus icapacitat i model porta a porta.
5.Estan exclosos els residus classificables com a industrials, tòxics i perillosos, i tots aquells queespecifique la normativa.
6. La prestació d’aquests serveis comprén les següents operacions:
a) La descàrrega i buidatge dels residus dels punts de recollida en els vehicles de recollida.
b) El transport i la descàrrega dels residus en les instal·lacions de gestió adequades.
c) En el cas concret del servei de recollida separada d'envasos lleugers, paper i cartó, el transport
fins als centres de separació i classificació o, si escau, directament als de reciclatge o valorització.
d) La retirada de les restes abocades en via pública a conseqüència de les anteriors operacions.
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e) El manteniment i neteja dels contenidors i altres punts de recollida municipal, amb excepció
d'aquells contenidors que siguen d'ús exclusiu dels particulars
f) Informació de la gestió del servei. Es disposarà d’un sistema informàtic de gestió integrada dels
serveis de recollida. Mitjançant aquest sistema, que inclou GPS integrat en els camions, es pot
conèixer en temps real i sobre plànol la ruta dels camions.
g) L’empresa contractada informarà a la Mancomunitat de les incidències a través dels
mecanismes establerts en la licitació.
h) Avís de punts crítics de concentració de bosses, en cas que hi siguin, per tal de facilitarl’actuació.
La delimitació, abast i característiques dels serveis a prestar, igualment, queden establides idetallades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), així com en els estudis deviabilitat que s’han elaborat per a cada municipi i que integren la present licitació, incorporatscom a annexe al PPTP. En consequència per a la prestació del servei es tindran en compte lescondicions del servei previstes en estudis de viabilitat i els condicionants previstos en la cláusula2 del PPTP. Això no obstant, el licitador podrà modificar les rutes establides en els estudis deviabilitat si l’estimara oportú, tenint en compte els municpis a on s’ ha de prestar el servei aixícom la totalitat de les prestacions a realitzar.
Per a desenvolupar l'objecte proposat s'han de garantir per l'adjudicatari els resultatsprestacionals que a aquest efecte fixe el PPTP, així com les condicions d’aquest Plec, assignant-seel risc i ventura derivat de la prestació del servei al contractista, d'acord amb el règim retributiu iconsideracions previstes en el present PCAP.
Serà obligació de l'adjudicatari assumir els següents costos:
a. El cost de la inversió inicial que oferisca per al compliment de les exigències derivades delpresent contracte segons les exigències del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (d'ara enavant PPTP), els estudis de viabilitat elaborats per a la present licitació i el present PCAP.
b. Qualsevol altre cost que haja d'assumir el contractista de conformitat a les determinacions delPPTP i aquest PCAP.
Oferta integradora

És tracta d’una oferta conjunta, a la qual l’ofertant planteja que li siga adjudicada la prestació delsserveis inclosos en els dos lots, el Lot 1 i el Lot 2, de conformitat amb l’especificat per a cadascundels lots. La possibilitat de presentar una Oferta Integradora pretén aprofitar les possiblesavantatges/sinergies i, en definitiva, la millora de condicions de la seua oferta, que un licitadorentenga li suposa l’adjudicació dels dos lots.
La presentació d’Oferta Integradora és lliure i voluntària per als licitadors que, cas d’estarinteressats en l’adjudicació dels dos lots, podran limitar-se a presentar ofertes independents per acadascun dels dos lots, sense haver de presentar necessàriament Oferta Integradora.
Els licitadors que pretenguen presentar una Oferta Integradora hauran de presentar,necessàriament, oferta individualitzada i separada per a cadascun dels dos lots i, a més, presentar
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l’Oferta Integradora a la qual s’especificaran les condicions que ofereix per al cas de que li siguenadjudicada la prestació dels dos lots, el Lot 1 i el Lot 2. Tan sols podrà presentar-se una OfertaIntegradora.
En l'Oferta Integradora s'avaluaran separadament les condicions que de la mateixa resultant per alLot 1 i les que resulten per al Lot 2, tot aplicant per a cada lot els criteris indicats en l’apartat relatiua cadascun dels dos lots. lot d'adjudicació que per a l'avaluació del lots individualmentconsiderats.
La puntuació total de cadascuna de les Ofertes Integradores serà la suma de la puntuacióobtinguda per cada Oferta Integradora en cadascun dels dos lots: puntuació en el Lot 1 + puntuació enel Lot 2.
Una vegada determinada quina és l’Oferta Integradora amb major puntuació total, es procedirà acomparar la puntuació obtinguda per dita Oferta Integradora per a cadascun dels dos lots, amb lapuntuació obtinguda per les ofertes individuals presentades independentment per a cadascundels dos lots independentment.
L’Oferta Integradora únicament serà seleccionada i resultarà adjudicatària del contracte, en el casde que la puntuació per ella obtinguda per a cadascun dels dos lots separadament, siga igual osuperior a la puntuació obtinguda per la millor Oferta Individual de cadascun dels dos lots.

1. Serveis a prestar:
Els mateixos que els previstos per al LOT 1 i LOT 2.
2. Condicionants de la prestació del servei
Els mateixos que els previstos per al LOT 1 i LOT 2.

2. DOCUMENTACIONDE CARÀCTER CONTRACTUAL
Tindran caràcter contractual, a més del propi contracte que es formalitze amb l'adjudicatarid'aquest, el plec de prescripcions tècniques, els estudis de viabilitat que l'acompanyen, i lespresents clàusules administratives particulars.
També tindrà caràcter contractual l'oferta econòmica que resulte adjudicatària de cada lotd'aquest contracte, d'acord amb la definició i descripció de les possibles millores exigides en elscriteris de valoració inclosos en el present plec.
En cas de discrepància entre els diferents documents contractuals, no salvable amb unainterpretació sistemàtica d'aquests, prevaldrà el que s'estableix en el PPTP respecte de laprestació de serveis a realitzar, considerant-se en la resta, aquest plec de clàusulesadministratives particulars, llevat que es deduïsca que es tracta d'un evident error de fet oaritmètic.
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3. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER
La necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte es justifica en l'acompliment d'una competènciapròpia atribuïda per la Llei de Residus i Sòls Contaminats als municipis en la recollida dels residusdomèstics, sent el contracte administratiu de serveis el que permet, davant l'absència de mitjansmaterials i personals, a l'administració auxiliar-se de la iniciativa privada per a executar lacompetència.
La justificació del contracte obeeix la necessitat de prestar el servei públic de recollida de residusen tant la legislació vigent ho configura com un servei públic mínim essencial que ha de garantircada municipi a través de l'auxili de la iniciativa privada, en aquest cas com a contracte de serveisa on l’adjudicatari de cada lot asumix el risc operacional, en base al principi de risc i ventura.
El preu d’adjudicació de cada lot es determinarà per l’oferta global del licitador, sense perjudicide l’obligació d’ indicar el preus unitaris del servei segons s’indica en la clàusula 12 del preus delpresent PCAP.
La justificació de preus dels estudis de viabilitats elaborats és orientativa a efectes econòmics del'oferta, sense caràcter contractual, formant part de la documentació base de licitació deconformitat al LCSP en la mesura que permeten determinar la justificació del preu base de lalicitació.

4. REGIMEN JURIDIC DEL CONTRACTE
1. Naturalesa jurídica del contracteAquest contracte ha de qualificar-se com a administratiu de serveis, a tenor del que es disposa enels articles 17 i 25.1a) de la LCSP 9/2017, tractant-se d'un contracte subjecte a regulacióharmonitzada.
La naturalesa del contracte permet la seua divisió en 2 lots als efectes previstos en l’article 99.3de la LCSP. La justificació en 2 lots i una oferta integradora dels anteriors, es desprén de ladocumentació tècnica preparatòria del contracte a on es comprova que els mitjans materialsnecessaris per a dur a terme la prestació dels serveis continguts en el lot 1 i lot 2 són diferents irequerixen d’una distinta inversió per part de l’adjudicatari, donat la tipologia de vehiclesnecessaris per a dur a terme la seua prestació, podent-se dividir per este motiu el presentcontracte en els 2 lots indicats.
Això no obstant, per la prestació dels serveis continguts en el lot 1 s’estima que una realitzacióindependent de les prestacions que componen el lot dificultaria la correcta execució del mateixper les raons que s'exposen a continuació:
• Un gran nombre de les prestacions que constitueixen l'objecte del servei estan moltrelacionades entre si, de manera que la segmentació de les mateixes en lots causaria unainviabilitat operacional i un augment de costos.
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• Donada la singularitat d'aquests serveis, recollida de residus, transport d'aquests, i altresserveis comuns, és aconsellable que la seua gestió siga realitzada per una única empresa amb lafinalitat d'obtindre una garantia de qualitat global major i la de tindre sempre identificat alresponsable final de l'execució dels serveis prestats.
• L'existència d'operaris i maquinària, per tant d'inversió, que són compartits i fan tasques endiferents serveis.
• L'experiència del funcionament en contractes d'aquest tipus en els quals intervenen diferentsoperadors ha demostrat una constant font de conflictes que esdevé en contractes problemàticsde menor eficàcia i fins i tot inviables.
La prestació s'ajustarà a les condicions d'execució establides en aquest Plec i en el dePrescripcions Tècniques, els quals formen part integrant del contracte amb caràcter general.

2. Règim jurídic dels contractes administratiusEs licita un contracte de serveis subjecte a regulació harmonitzada en superar el valor estimat elllindar de (214.000 € IVA exclòs) i no tractar-se d'un contracte exclòs en la Directiva 2014/24/UEdel Parlament Europeu i del Consell, sobre contractació pública.
Atés que ens trobem davant un contracte que té caràcter administratiu, la seua preparació,adjudicació, efectes i extinció es regiran pel que s'estableix en aquest Plec, i per al no previst enell, seran aplicable les disposicions que conformen la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic(d'ara en avant LCSP), així com el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova elReglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i el Reial decret817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre (enla mesura que resulte compatible amb el que es disposa en el LCSP).
Sent igualment aplicables, en estar el contracte subscrit per un ens local, les disposicions queintegren la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (d'ara en avant LBRL);el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955(d'ara en avant RSCL) i el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TextRefós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (d'ara en avant TRLRHL).
El contracte que es licita és de naturalesa administrativa de serveis, de conformitat amb el ques'estableix en els articles 17 i 25 de la LCSP quedant sotmesa a aquesta Llei i a les clàusulescontingudes en el present Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Els conceptes i termes mediambientals utilitzats en aquest plec hauran d'interpretar-se a la llumde la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i altra legislació mediambientalaplicable.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació i resolució del contracte, iefectes d'aquesta, seran resoltes per l'òrgan de contractació, els acords de la qual posaran fi a lavia administrativa, i seran immediatament executius, podent ser recorreguts en viaadministrativa, o ser impugnats mitjançant recurs contenciós administratiu, conforme al que esdisposa en la Llei reguladora d'aquesta Jurisdicció.
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El recurs en via administrativa contra els actes relatius a la preparació, adjudicació, efectes,compliment i extinció del contracte serà el que corresponga en funció de l'indicat a continuació.
Quan es tracte d'un acte inclòs en l'article 44.2 de la LCSP podrà interposar-se el recurs especialen matèria de contractació a què fa referència aquest precepte davant el Tribunal AdministratiuCentral de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils a comptar conforme al ques'estableix en l'article 50.1 de la LCSP i d'acord amb el procediment establit en aquest.
El recurs deurà podrà presentar-se en els llocs establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix,podrà presentar-se en el registre de l'òrgan de contractació o en el de l'òrgan competent per a laresolució del recurs.
Els actes que es dicten en els procediments d'adjudicació de contractes de les AdministracionsPúbliques que no es troben inclosos en l'article 44.2 de la LCSP podran ser objecte de recurs deconformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del ProcedimentAdministratiu Comú de les Administracions Públiques; així com en la Llei 29/1998, de 13 de juliol,Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
3. Justificació de l'elecció del procedimentDonant compliment al que es disposa en l'article 156 de la LCSP 9/2017, l'elecció del procedimentobert es justifica per ser aquest l'ordinari, sense que concórreguen circumstàncies querecomanen la utilització del procediment restringit.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta qualitat-preu s'atendràdiversos criteris directament vinculats a l'objecte del contracte, de conformitat amb l'article 145 i146 de la LCSP 9/2017 i amb el que s'estableix en la clàusula catorzena del present Plec.
La valoració dels diferents criteris d'adjudicació ve imposada per l'article 146.2 de la LCSP 9/2017.
Considerant l'anterior, el contracte es tramitarà d'acord amb el comprés en els articles 156 a 158de la LCSP 9/2017, pel sistema de procediment obert, amb més d'un criteri de valoració i subjectea regulació harmonitzada.
L'òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan existisca alguna oferta oproposició que siga admissible d'acord amb els criteris que figuren en aquest plec.

5. JURISDICCIÓ
L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent per a resoldre les controvèrsiesque sorgisquen entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el que es disposa enl'article 27.1 de la LCSP.
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6. PERFIL DEL CONTRACTANT
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 63 de la LCSP, tota la informació relativa alprocediment, adjudicació i formalització d'aquest contracte podrà consultar-se a través de l'accésal perfil del contractant de la Mancomunitat de la Ribera Alta, el qual es troba disponible en:https://manra.org/perfil-del-contratante/, així com en la Plataforma de Contractes del SectorPúblic.
7. DURACIÓDEL CONTRACTE
El termini total d'execució de la prestació serà de SIS (6) anys, comptats a partir de la data deformalització d’aquest contracte per a cadascun dels 2 lots i l’oferta integradora. D’acord ambl’article 29.4 de la LCSP, la durada del contracte s’ ha fixat en funció de l’amortització de lesinversions considerant el cost elevat de les mateixes.
El contracte podrà ser objecte de pròrroga per a cadascun dels lots, per períodes anuals i fins a unmàxim de QUATRE (4) anys, sempre que les seues característiques romanguen inalterablesdurant el període de duració d'aquestes, sense perjudici de les modificacions que es puguenintroduir de conformitat amb el que s'estableix en els articles 203 a 207 de la LCSP.
La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresari, sempre queel seu preavís es produïsca almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini deduració del contracte.
En cap cas podrà produir-se la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts.
Amb independència d'aquest termini i donat el caràcter públic del servei, que imposa la seuaprestació continuada, si a la finalització del termini d'execució del contracte la Mancomunitat dela Ribera Alta no haguera conclòs el procés per a adjudicar un nou contracte o ultimat els tràmitsprecisos per a assumir la seua gestió directa, l'adjudicatari vindrà obligat a continuar amb laprestació de tots els serveis contractats amb els mitjans existents fins que la Mancomunitat de laRibera Alta concloga el procés, en tot cas amb el límit màxim de nou mesos, comptats des de ladata de venciment del contracte.

8. FASE D’IMPLANTACIÓDEL SERVEI
Prèviament a l’inici efectiu de la prestació del servei en cada municipi, l’empresa contractistahaurà d’haver dut a terme el procés d’implantació i la redistribució i/o retirada de contenidors dela via pública en aquells municipis que opten per una redistribució diferent dels contenidors. Elslicitadors hauran d’especificar en llurs ofertes com es durà a terme aquesta distribució o retiradade contenidors.
La Mancomunitat té previst en la fase d’implantació informar del procés de separació en origen il’aportació dels residus als equipaments, centres educatius i a activitats econòmiques delmunicipi. Per a la qual cosa es podrà sol·licitar col·laboració al licitador.
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La Mancomunitat podrà acordar amb el contractista qualsevol possible modificació del calendari ide les accions d’implantació.

LOT 1

Dins del termini d’execució del contracte, s'inclou un termini màxim per a la dotació, instal·lació iadscripció de vehicles, maquinària i material oferit per l'adjudicatari per a dur a terme la recollidade residus, d’acord amb el següent quadre:
Municipi Inici recollida ineteja decontenidors EELL iP/C

Inici recollida ineteja decontenidors EELL
Inici recollida PaP(totes les fraccions) iresta de serveis

Inici recollidaContenidors (totes lesfraccions) i resta deserveisAlcàntera 10/01/2021 20/09/2021
Antella 10/01/2021 20/09/2021
Barraca (la) 10/01/2021 20/09/2021
Càrcer 10/01/2021 20/09/2021
Gavarda 10/01/2021 20/09/2021
Manuel 10/01/2021 20/09/2021
Sumacàrcer 10/01/2021 20/09/2021
Alfarp 10/01/2021 01/04/2021
Catadau 10/01/2021 01/04/2021
Llombai 10/01/2021 01/04/2021
Sant Joanet 10/01/2021 01/04/2021
Benimuslem 10/01/2021
Cotes 10/01/2021
l'Ènova 10/01/2021
la Pobla Llarga 10/01/2021
Rafelguaraf 10/01/2021
Sellent 10/01/2021
Senyera 10/01/2021
Tous 10/01/2021
Turís 10/01/2021
Castelló 10/01/2021
Alginet 10/01/2021

1. En lamodalitat de recollida Porta a Porta totes les fraccions:.
La fase d’implantació del servei als efectes de termini per a que l’adjudicatari es dote dels mitjansnecessaris per a dur a terme el sistema de recollida porta a porta d’acord en les previsionscontingudes en el PPTP i estudis de viabilitat, expirarà el proper dia 1 d’abril de 2021, podent-sefinalitzar en una data anterior, si així l’haguera especificat l’adjudicatari en la seua oferta.
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Serà causa de penalitat l’incompliment de l’esmentat termini per part de l’adjudicataria deconformitat amb el previst en la clàusula 39 del present PCAP.
En la present licitació els municipis que poden començar a data 1 d’abril de 2021 amb la recollidade totes les fraccions son Alfarp, Llombai i Sant Joanet.
La resta de municipis (Alcàntera de Xúquer, Antella, la Barraca d’Aigües Vives, Càrcer, Manuel iSumacàrcer) tenen subscrits un contracte en vigor per a la fracció resta i orgànica que finalitza endata 19 de setembre de 2021.
En tots els anteriors municipis, a pesar de que la recollida de totes les fraccions serà porta a porta,la recollida de les fraccions d’envasos lleugers i paper i cartó, començarà el dia 10 de gener de2021 i deurà efectuar-se mitjançant el mateix sistema de contenidors que en l’actualitat es prestaper a la recollida de la fracció resta i orgànica fins al moment que es puga passar a recollir totes lesfraccions pel sistema PaP. En estos supòsits, el canvi de model a la recollida PaP de totes lesfraccions podrà ser en el moment de finalització del contracte en vigor, o bé, en un momentanterior a la seua finalització si el municipi acorda amb el seu contractista actual la finalització dela prestació del servei que té en l’actualitat.
En conseqüència, els municipis d’Alfarp, Llombai i Sant Joanet seran els primers en els que s’arreplegaran totes les fraccions porta a porta a partir del dia 1 d’abril de 2021, o una dataanterior si l'empresa compta amb tots els mitjans necessaris. Per a la resta de municipis(Alcàntera de Xúquer, Antella, la Barraca d’Aigües Vives, Càrcer, Manuel i Sumacàrcer) la datad’inici de recollida de totes les fraccions porta a porta serà el dia 20 de setembre de 2021, salvoque es puga avançar per indicacions dels municipi.
Durant eixe període de transició el cost del servei per a tots els municipis, serà el corresponent almodel de Contenidors que indique l’empresa adjudicatària en la seua oferta econòmica per almodel 4 de recollida per contenidors de les fraccions EE.LL. i PiC..

2. En lamodalitat de recollida per contenidors.
La prestació del servei de recollida de les fraccions EELL i PiC deurà de començar el 10 de generde 2021 en els termes previstos en el PPTP i present PCAP en els municipis de Catadau i Gavarda.Mentres que la prestació del servei de recollida de les fraccions orgànica i resta deurà decomençar el dia 1 d’abril de 2021 per al municipi de Catadau, i el dia 20 de setembre de 2021 peral municipi de Gavarda.

3. En lamodalitat de recollida de EE.LL. i PiC en contenidors
La prestació del servei deurà de començar el 10 de gener de 2021 en els termes previstos en elPPTP i present PCAP en els següents municipis: Alginet, Benimuslem, Cotes, l’Ènova, Guadassuar,Llombai, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sellent, Senyera, Tous, Turís i Castelló.
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Els contenidors retirats s’hauran d’emmagatzemar on indique la Mancomunitat, i s’haurà de dura terme una revisió exhaustiva del seu estat, per tal de valorar quins contenidors es podenmantindre en stock pels municipis, per a ser utilitzats pels municipis i quins s’hauran de destinar aun centre de tractament. L’adjudicatari elaborarà un estudi al respecte.

LOT 2
La fase d’implantació del servei als efectes de termini per a que l’adjudicatari es dote dels mitjansnecessaris per a dur a terme el sistema de recollida d’acord en les previsions contingudes en elPPTP i estudis de viabilitat, expirarà el dia 9 de gener de 2021. La prestació del servei deurà decomençar el dia 10 de gener de 2021en els termes previstos en el PPTP i present PCAP.
Prèviament a l’inici efectiu de la prestació del servei, l’empresa contractista haurà d’haver dut aterme el procés d’implantació i la redistribució i/o retirada de contenidors de la via pública. Elslicitadors hauran d’especificar en llurs ofertes com es durà a terme aquesta distribució o retiradade contenidors.
Els contenidors retirats s’hauran d’emmagatzemar on indique la Mancomunitat, i s’haurà de dura terme una revisió exhaustiva del seu estat, per tal de valorar quins contenidors es podenmantindre en stock pel municipi, per a ser utilitzats pel municipi i quins s’hauran de destinar a uncentre de tractament. L’adjudicatari elaborarà un estudi al respecte.
Oferta integradora
Es tindran en compte les condicions previstes en el present PCAP per al lot 1 i lot 2.
8. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació del contracte (art. 100 LCSP) es refereix al límit màxim de despesaque en virtut de les prestacions definides en el PPTP pot comprometre l'òrgan de contractació(IVA inclòs). En finançar-se les actuacions objecte de contracte íntegrament per l'administració isent el crèdit pressupostari limitatiu i autoritzador, l'òrgan de contractació podrà reajustar lesanualitats pressupostàries en funció del resultat de la licitació de tal forma que podrà destinar elcrèdit resultant després de la baixa d'adjudicació a l'execució de prestació relacionades ambl'execució segons el règim de modificació del contracte previst en aquest plec.
El pressupost base de licitació s'ha confeccionat considerant els estudis de viabilitat de laprestació del servei, informes tècnics elaborats i el PPTP, on consten els costos directes iindirectes i despeses considerades per a la seua determinació.
Així doncs, s'ha previst un pressupost desglossat en:

LOT 1:
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El pressupost base del present lot per a SIS ANYS d'execució, més QUATRE possibles pròrroguesanuals, si escau, es fixa en 9.241.910,26 €, corresponent la quantitat de 840.173,66 € en concepted'IVA, al 10%.

LOT 2:
El pressupost base del present lot per a SIS ANYS d'execució, més QUATRE possibles pròrroguesanuals, si escau, es fixa en 10.083.776,6€, corresponent la quantitat de 916.707€ en concepted'IVA, al 10%.

Oferta integradora
El pressupost total de la present licitació per a SIS ANYS d'execució, més QUATRE possiblespròrrogues anuals, si escau, es fixa en 19.325.686,86€, corresponent la quantitat de1.756.880,66€ en concepte d'IVA, al 10%.
El preu final del contracte excloent l'IVA es correspon amb l'expressat pel licitador que resulteadjudicatari en la Proposta Econòmica presentada.
Les ofertes econòmiques es faran en funció d'un percentatge de baixa per a cada lot u ofertaintegradora, sobre el total del respectiu pressupost de licitació. Aquest percentatge de baixaafectarà a tots els serveis de cada lot per igual o bé, a tots dos lots per igual en el cas de presentaruna oferta integradora.

9. VALOR ESTIMATDEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte (art. 101 LCSP) referit al seu import total exclòs l'IVA, referit a latotalitat dels costos, i a l'eventual modificació que l'òrgan de contractació puga acordar conformeal PCAP fins a un màxim del 20% del preu de cada anualitat corrent i tipus de servei ascendeix a22.182.615,84€ (IVA exclòs), sent:

6 ANYS 4 PRORROGUESLOT 1 5.041.041,96 € 3.360.694,64 €LOT 2 6.050.265,96€ 4.033.510,64€Modificacions LOT 1 1.008.208,39 € 672.138,93 €Modificacions LOT 2 1.210.053,19€ 806.702,13€TOTAL 13.309.569,5€ 8.873.046,34€
El preu del contracte (art. 102) serà l'oferit per l'adjudicatari de conformitat amb el que es preveuen el present PCAP i PPTP.
El preu del contracte serà el que figure en l'adjudicació i en aquest estaran inclosos quantsrecàrrecs, imposats legalment repercutibles i altres tributs foren aplicable, excepte l'I.V. A. que
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haurà de figurar de manera independent, entenent-se que les ofertes dels empresariscomprenen tots aquests conceptes.

10. ÒRGANDE CONTRACTACIÓ IMESADE CONTRACTACIÓ
A la vista del valor estimat del contracte, el qual ascendeix a 22.182.615,84€ (IVA exclòs), delsquals, 3.697.102,64€ corresponen a la possible modificació d'aquest, l'òrgan competent per aefectuar la present contractació i tramitar l'expedient, de conformitat amb la DisposicióAddicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per laqual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del parlament europeu i delconsell, 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, (d'ara en avant, “LCSP”), és Ple de laMancomunitat qui va delegar en la Junta de Govern, les facultats de contractació en virtut d’acord del Ple de data 3 d’octubre de 2019.
La Mesa de Contractació, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat número 7 de la DisposicióAddicional Segona de la LCSP, estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari dela mateixa i formaran part d'ella, almenys tres vocals, entre els quals estarà el Secretari o, en elseu cas, el titular de l'òrgan que tinga atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor o,en el seu cas, el titular de l'òrgan que tinga atribuïda la funció de control econòmic-pressupostari,així com aquells altres que es designen per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari decarrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes d'aquesta, sense que elseu número en total siga inferior a tres.
De conformitat amb el que es disposa en l'apartat anterior, conformen la Mesa de Contractacióels següents membres:
President: El Sr. President de la Mancomunitat de la Ribera, Txema Peláez Palazón.El Sr. Secretari de la Mancomunitat, J. Lluis Blanco Vega.El Sr. Interventor del Consorci, Jose Jesus Ribes Feliu.El Sr. Tècnic Gerent de la Mancomunitat, Sergi Machi Felici.La Tècnic d'Administració General de la Mancomunitat, M. Andrea García Alcantarilla.
Obertura de pliques s'indicara en la plataforma del Perfil del contractant amb suficient antelació.

11. FINANÇAMENT
De conformitat amb l’article 117.2 i la Disposició addicional tercera, apartat segon de la LCSP. estracta d’ una contractació de tramitació anticipada per la qual cosa l’execució del contracte restacondicionada a l’existència de crèdit adient i suficient per finançar les obligacions derivades delcontracte en l’exercici pressupostari corresponent.
L'objecte del contracte és finançarà amb càrrec al pressupost general en vigor de laMancomunitat, que repercutirà els costos als ajuntaments usuaris durant els anys de duració delcontracte.
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L'import del contracte s'atendrà amb càrrec a la partida pressupostària corresponent delpressupost general de despeses per a l'exercici 2020 i en els següents durant el termini de duraciódel contracte. D’acord amb els termes previstos als article 117.2 i 174.1del Reial Decret Legislatiu5/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei dHisendes Locals, l’autorització orealització de les despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crédit que per a cada exerciciautoritzen els respectius pressupostos.

12. PREUS
El preu d’adjudicació es determinarà per l'oferta global del licitador adjudicatari per a la totalitatde les prestacions de cada lot.
LOT 1En les seues proposicions econòmiques, els licitadors hauran de detallar els preus unitaris per acada modalitat de recollida per fraccions referenciat als paràmetres que s’indiquen en el següentquadre, tenient en compte per a efectuar els càlculs les següents dades, considerant l’INE 2019 il’inventari actual de contenidors:
13.562 habitants en la modalitat PaP.3.815 habitants en la modalitat contenidors.392 contenidors per a la recollida de EE.LL. i PiC.

D'aquesta manera, s'estableixen com a preus unitaris màxims, sense IVA, d'aquest servei enfunció de les modalitats els següents, millorables a la baixa:
MODELS DE RECOLLIDA PER FRACCIONS

TOTES LES FRACCIONS
habitant/any

PaP 45,45 € senseIVA
Contenidors 26,36 € senseIVA

EE.LL. i P/C en contenidorscàrrega superior
conten./any

Contenidors 314,33 € senseIVA

Per tant, els licitadors hauràn d’indicar en les seues proposicions (Annexe V):
1. El preu global del pressupost total contracte per tots els serveis d’este lot del contracte,indicant el IVA a banda.
2. Els preus unitaris per a cada modalitat de recollida de conformitat amb el següent detall:
Modalitat recollida porta a porta totes les fraccions: [] euros/habitant de recollida més IVA.
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Modalitat recollida contenidors totes les fraccions: [] euros/contenidor de recollida més IVAModalitat recollida contenidors envasos lleugers i paper i cartró: [] euros/contenidor de recollidamés IVA.
3. El cost unitari per ruta de cada servei contemplat en l’apartat 2.1.1 del PPTP, per a poderdeterminar el cost d'una recollida més de les previstes i possibles modificacions en la ruta IVA abanda. Els valors considerats i preus unitaris per al seu càlcul s’especificaràn en els estudiseconòmics.
L'absència d'indicació dels preus/costos unitaris referits/des en el punt 1,2 i 3 anteriors, seràmotiu d'exclusió del licitador del procés d'adjudicació.
LOT 2En les seues proposicions econòmiques, els licitadors hauran de detallar els preus unitaris per acadascun dels serveis a realitzar contemplats en el apartat 2.1.1. del PPTP per al lot 2.
Per tant, els licitadors hauràn d’indicar en les seues proposicions (Annexe V) el següent preuunitari per cada ruta dels següents serveis:

1. Servei de recollida i transport a planta de tractament de fracció resta o rebuig noreciclable2. Servei de recollida i transport a planta de tractament de paper-cartó.3. Servei de recollida i transport a planta de tractament d'envasos lleugers.4. Servei de recollida i transport a planta de tractament de matèria orgànica (bioresidus).5. Servei de recollida i transport a planta de tractament de vidre
I el preu unitari per la realització de cadascun d’estos serveis:
6. Servei neteja de contenidors temporals i CF7. Servei de manteniment de contenidors.8. Servei de trasllat i reubicació de contenidors i altres treballs afins.

Oferta integradora
Els licitadors hauràn de detallar la seua proposició económica segons s’indica per al Lot 1 i Lot 2,omplint l’Annexe V.

13.- RÈGIMDE PAGAMENTS
El preu anual del contracte s'abonarà en pagaments trimestrals, a trimestre vençut per acadascun dels lots. El contractista emetrà trimestralment una factura comprensives dels serveisrealment executats el trimestre immediatament anterior.
LOT 1El servei es facturarà segons les condicions exposades en aquest plec. El pagament de l’importserà el resultant de la multiplicació dels preus unitaris de cada modalitat de servei. Este preu
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serà el resultat de la suma dels serveis prestats en cada moment de facturació, d’acord amb lesprevisions contingudes en el PPTP i el present PCAP.
D'aquestes certificacions es descomptaran, en el seu cas, l'import de les penalitzacions que espuguen imposar al contractista de conformitat amb el previst en el present PCAP. En casd'impagament, total o parcial, pel contractista als treballadors de l'import dels salaris mensuals,entenent-se per impagament el retard superior a 15 dies hàbils des de la data en què van haverhagut de ser abonats (últim dia del mes corrent), la Mancomunitat procedirà a retenir de lesquantitats degudes al contractista l'import dels citats salaris, per a garantir els mateixos, enaplicació del que es disposa en l'article 130.6 de la LCSP.
A l'efecte del que s'estableix en la normativa contractual s'identifica com a òrgan administratiuamb competències en matèria de comptabilitat pública, a la Intervenció de la Mancomunitat dela Ribera Alta.
Els codis DIR 3 de la Mancomunitat de la Ribera Alta, així com els corresponents a la “oficinacomptable”, “òrgan gestor” i “unitat tramitadora” són codis únics DIR 3, amb el següent detall:
OFICINA COMPTABLE: L0 05460025ORGANO GESTOR: L0 05460025UNITAT TRAMITADORA: L0 05460025

LOT 2El pagament de l’import serà el resultant de la multiplicació dels preus unitaris de la prestacióde cada servei, ponderat pel numero de vegades que es presta eixe servei en cada moment defacturació, d’acord amb les previsions contingudes en el PPTP i el present PCAP.
D'aquestes certificacions es descomptaran, en el seu cas, l'import de les penalitzacions que espuguen imposar al contractista de conformitat amb el previst en el present PCAP. En casd'impagament, total o parcial, pel contractista als treballadors de l'import dels salaris mensuals,entenent-se per impagament el retard superior a 15 dies hàbils des de la data en què van haverhagut de ser abonats (últim dia del mes corrent), la Mancomunitat procedirà a retenir de lesquantitats degudes al contractista l'import dels citats salaris, per a garantir els mateixos, enaplicació del que es disposa en l'article 130.6 de la LCSP.
A l'efecte del que s'estableix en la normativa contractual s'identifica com a òrgan administratiuamb competències en matèria de comptabilitat pública, a la Intervenció de la Mancomunitat dela Ribera Alta.
Les dades esmentades anteriorment hauran de constar en la factura corresponent. El servei esfacturarà segons les condicions exposades en aquest plec.
Els codis DIR 3 de la Mancomunitat de la Ribera Alta, així com els corresponents a la “oficinacomptable”, “òrgan gestor” i “unitat tramitadora” són codis únics DIR 3, amb el següent detall:
OFICINA COMPTABLE: L0 05460025ORGANO GESTOR: L0 05460025
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UNITAT TRAMITADORA: L0 05460025

Oferta integradora
El pagament de l’import es farà d’acord amb el previst per al Lot 1 i lot 2

14. REVISIÓDE PREUS
Per a cadascun dels lots

Aquest contracte podrà ser objecte de revisions periòdiques i predeterminades de forma anualdes de la seva perfecció, però una vegada transcorreguts dos anys, a sol·licitud del contractista, enels termes del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, que desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 demarç, de desindexació de l’economia espanyola.
Els costos de personal mai podran experimentar una variació superior a la determinada en larespectiva Llei anual de Pressupostos de l’Estat, vigent en cada moment, per a la variació de lesretribucions del personal al servei de les Administracions públiques.
En cas que els pressupostos generals de l’Estat de l’exercici de revisió no estiguessen degudamentaprovats, i s’estigués en situació de prorroga pressupostària, no s’aplicaria cap revisió de preus, al’espera de tindre definitivament aprovada la variació de les retribucions dels empleats públics iper tant el sostre de variació del IVRP. En tot cas es respectaria la retroactivitat fixada en lamateixa llei de pressupostos per aplicar la variació de la component de cost del personal, haventde realitzar les liquidacions complementaries adients.
FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS. La fórmula de revisió de preus, que a continuació es proposa al’espera dels operadors de mercat, serà aplicable exclusivament sota els requisits establits enl'article 8 del Reial decret 55/2017:

a. Han d'haver transcorregut dos anys des de la formalització del contracte.b. Ha d'haver-se executat almenys el 20% del seu import.c. La revisió no podrà tenir lloc transcorregut el període de recuperació de la inversió del contracte.
La formula de revisió atendrà a una estructura de costos tipus que aporte el contractista en el sobrenúm. 3, segons el model de l’Annex VIII.
Els índex de variació a aplicar per a cada tipus de cost, excepte el de personal, seran els que estiguenpublicats l’últim dia del mes immediatament anterior al que pertoque la revisió, per l’InstitutNacional d’Estadística. L’índex serà el determinat per a l’àmbit geogràfic valencià o, en el seu defecteen l’àmbit estatal.
Per a cadascun d'aquests components es representa amb el subíndex “t” els valors dels índexs depreus en la data d'aplicació de la revisió del preu del contracte, i amb el subíndex “0” els valorsd'aquests índexs en la data d'origen a considerar per a la revisió de preus del contracte. Kt és el
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coeficient de revisió resultant de l'aplicació de la fórmula. L'estructura de la fórmula és, enconseqüència, la següent:
Kt= A * (Pt / P0) + B * (Mt / M0) + C * (Lt / L0) + D
On:
A és el pes de la mà d'obra en tant per un.
Pt: variació salarial mitjana pactada, a nivell estatal, publicada pel Ministeri de Treball, Migracions iSeguretat Social l'any de revisió del preu del contracte. S'emprarà el valor publicat com aprovisional o definitiu en el moment de la revisió.
Po: Ídem l'any i mes de la formalització del contracte. S'emprarà el valor publicat com a provisionalo definitiu vigent en el moment de la revisió.
B és el Pes del cost de serveis de manteniment i reparació en tant per un.
Mt: variació a nivell estatal de l'índex de la classe " Manteniment i reparació de vehicles personals"publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) per al mes corresponga. S'emprarà el valorpublicat com a provisional o definitiu vigent en el moment de la revisió.
Mo: Ídem l'any i mes de la formalització del contracte. S'emprarà el valor publicat com a provisionalo definitiu vigent en el moment de la revisió.
C: Pes del cost del carburants i lubrificants en tant per un.
It: variació a nivell estatal de l'índex de la classe " Carburants i lubrificants per a vehicles personals"publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) per al mes que corresponga. S'emprarà el valorpublicat com a provisional o definitiu vigent en el moment de la revisió.
Io: Ídem l'any i mes de la formalització del contracte. S'emprarà el valor publicat com a provisionalo definitiu vigent en el moment de la revisió.
D: Costos no revisables.
En cas que algun d’aquests índex deixara de ser publicat, s’aplicaria l’Índex de variació de preus alconsum oficial.
Les revisions previstes en aquest plec no inclouran les variacions dels costos financers,amortitzacions, les despeses generals o d’estructura ni el benefici industrial.
En el cas que la proposta que resulte guanyadora no presente cap estructura de cost, o de la quepresent, no se’n pogués deduir els elements per aplicar la formula polinòmica de revisió de preus,s’entendrà que l’adjudicatari renuncia a la revisió de preus prevista durant la vigència total delcontracte.

15.MODIFICACIONSDEL CONTRACTE
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1. El contracte es podrà modificar per raons d'interès públic i per a atendre causes imprevistesdegudament justificades, d'acord amb el que s'estableix en els articles 190, 203, 204 i 205 de laLlei 9/2017. En tals casos s'estarà al que es disposa en els articles 153 i 203 de la Llei 9/2017.
2. Criteris de valoració de les modificacions: Seràn els preus unitaris i valors considerats perl’adjudicatari per a calcular la seua oferta continguts en l’estudi econòmic de la seua plica.
Quan la modificació estiga referida a un augment o disminució de frequencies de recollida, lamodificació es calcularà tenient en compte els valors i preus unitaris indicats per l’adjudicatari pera cadascuna de les rutes a realitzar. El licitador haurà de detallar en el seu estudi econòmic lesrutes i explicar el mètode de càlcul i valors tinguts en compte per a obtindre el preu unitari per acada una de elles.
3. El procediment de modificació a seguir per a dur a terme les modificacions de les quals esrequerixca l’acceptació de la contractista, serà el següent:
a) El Responsable del contracte redactarà un Informe justificatiu sobre la necessitat d'efectuar lamodificació.
b) Se li atorgarà un tràmit d'audiència al contractista on se li donarà a conèixer l'informe, i lamodificació a realitzar.
c) El contractista, si s'estimara necessari la realització d'un estudi tecnic-econòmic detallat, elpresentarà en el termini màxim de 15 dies.
d) L'òrgan de contractació, una vegada sentit al contractista, aprovarà si escau, la modificació delcontracte i dictarà el termini per a la seua formalització en document administratiu previ ajust dela garantia definitiva, sense perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals queprocedisquen.
Sense perjudici del que s'estableix en l'article 191 LCSP, abans de conducta a la modificació delcontracte en aquests supòsits, podrà donar-se audiència al redactor del projecte o de lesespecificacions tècniques, si aquestes han sigut preparades per un tercer alié a l'òrgan decontractació en virtut d'un contracte de serveis.
Aquestes modificacions hauran de formalitzar-se en document administratiu conformement al'assenyalat en l'article 153 LCSP, previ reajustament de la garantia definitiva en el seu cas ihauran de publicar-se d'acord amb el que s'estableix en els articles 207 i 63 de la LCSP.
1.MODIFICACIONS PREVISTES
Conforme a l'establit en l'art. 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del SectorPúblic el contracte actual podrà modificar-se de conformitat amb el següent:
LOT 1:
1. Consideracions generals
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La complexitat del servei a prestar fa que éste estiga subjecte a variacions en l'organització de lesdiferents prestacions a realitzar, per la qual cosa, s'estima necessari l'acceptació per totes lesparts, de les modificacions que es proposen en el següent apartat 2 a), sempre i quan lamodificació supose un increment en el cost del servei per al contractista. L'òrgan de contractacióper a avaluar l'increment dels costos, podrà requerir a l'adjudicatari d'un estudi de novesnecessitats de mitjans humans i materials, etc.. sobre la base de l'oferta de licitació presentada.
S’exclouràn d’esta acceptació expressa per part del contractista, sent per tant d’aplicació elprevist en l’article 204 de la LCSP, els supòsits de modificació detallats en l’apartat 2.b) següent.
2.Modificacions previstes prèvia acceptació del contractista:
a) El contracte actual podrà modificar-se durant la seua vigència prèvia acceptació de lacontractista, en els següents suposats:
1r. Augment del nombre de municipis, per l’adhesió de pobles no indicats en el present plec,repercutint aquesta modificació en el preu del contracte, segons el preu fixat en el present PCAP.
2n. El canvi de un municipi de la modalitat de recollida porta a porta -model 1- (punt 3.1. del plectècnic) a la modalitat de recollida per contenidors -model 2- (punt 3.2. del plec tècnic) deconformitat en el preu previst en el present PCAP.
4t.El canvi de model contenidors de totes les fraccions, haja decidit canviar al model porta a porta-model 1- (punt 3.1. del plec tècnic Lot 1) per voluntat del propi Ajuntament (no s’entendràd’aplicació esta modificació en prèvia acceptació del contractista quan el canvi de modalitat vingaimposada per norma o imperatiu legal), modificant el preu del contracte com s’indica acontinuació:

5é. El canvi d’un municipi de la modalitat de recollida per contenidors de les fraccions envasoslleugers i paper i cartró -model 4- (punt 3.4. del plec tècnic) a la modalitat de recollida porta aporta d’estes dues fraccions -model 1- (punt 3.1. del plec tècnic).
6é. El canvi de la modalitat de recollida per contenidors de les fraccions envasos lleugers i paper icartró -model 4- (punt 3.4. del present plec) a la modalitat de recollida porta a porta -model 1-(punt 3.1. del present plec) de totes les fraccions o a la modalitat de recollida per contenidors -model 2- (punt 3.2. del present plec) de totes les fraccions.
7é. En el cas que algun municipi, sol·licite a la Mancomunitat l’increment de la freqüència derecollida d’alguna de les fraccions, i/o un canvi d’una recollida d’una fracció per la recollida d’unaaltra fracció, l’empresa podrà acceptar aquest increment de la freqüència i/o canvi i escompensarà la diferència del cost econòmic corresponent a aqueixa ruta. Este increment i/ocanvi de la freqüència serà una modificació prevista que es calcularà aplicant el cost corresponenta aqueixa fracció oferida en la plica de l’adjudicatari.
8é. Instal·lació de noves àrees d'aportació o d'emergència.
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b) Modificacions obligatòries per a la contractista dins dels límits legals del 20% del preud’adjudicació del contracte IVA exclòs, segons el previst en l'article 204 de la LCSP.
1r. En el cas que tots els municipis d’una mateixa ruta de recollida sol·liciten a la Mancomunitatl’increment de la freqüència de recollida d’alguna de les fraccions, i/o un canvi d’una recollidad’una fracció per la recollida d’una altra fracció, l’empresa haurà de realitzar aquest incrementi/o canvi de la freqüència i es compensarà la diferència del cost econòmic corresponent a aqueixaruta. Este increment i/o canvi de la freqüència serà una modificació prevista que es calcularàaplicant el cost corresponent atenent a la plica de l’adjudicatari.
2n. Augment o disminució dels punts de recollida, número dels contenidors i de l'àmbit geogràficdel servei.
3er. Divisió d'una de les fraccions en més modalitats de recollida separada de residus segons lanormativa legal d'aplicació, o incorporació d’alguna fracció per imperatiu legal.
4t. Circumstàncies nascudes amb posterioritat a l'adjudicació d'aquest, que facen necessarideterminar nous objectius o índexs de qualitat previstes en l'actual normativa. En aquests casos,una vegada produïda la modificació contractual, el contractista prestarà el servei en concordançaamb els nous objectius.
5é. Incorporació de noves tecnologies d'informació i gestió de dades. L'entitat local podràrequerir la modificació contractual quan al llarg de la vida del contracte es plantege la incorporacióde nous sistemes d'informació i gestió de dades que permeta obtenir un major grau de definiciódels ràtios inherents al servei.

6é. Canvis normatius. Podrà modificar-se el contracte en el supòsit d'entrada en vigor d'algunadisposició normativa, planejament, decisió judicial o nou conveni signat per l'entitat local, queestiguen relacionats amb la gestió de residus que impliquen una modificació dels serveis objected'aquest contracte.
LOT 2
1. Consideracions generalsLa complexitat del servei a prestar fa que éste estiga subjecte a variacions en l'organització de lesdiferents prestacions a realitzar, per la qual cosa, s'estima necessari l'acceptació per totes lesparts, de les modificacions que es proposen en el següent apartat 2 a), sempre i quan lamodificació supose un increment en el cost del servei per al contraticta. L'òrgan de contractacióper a avaluar l'increment dels costos, podrà requerir a l'adjudicatari d'un estudi de novesnecessitats de mitjans humans i materials, etc.. sobre la base de l'oferta de licitació presentada.
S’exclouràn d’esta acceptació expressa per part del contractista, sent per tant d’aplicació elprevist en l’article 204 de la LCSP, els supòsits de modificació detallats en l’apartat 2.b) següent.
2.Modificacions previstes prèvia acceptació del contractista:
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a) El contracte actual podrà modificar-se durant la seua vigència prèvia acceptació de lacontractista, en els següents suposats:

1er. El canvi de model contenidors de totes les fraccions, haja decidit canviar al model porta aporta -model 1- (punt 3.1. del plec tècnic Lot 1) per voluntat del propi Ajuntament (no s’entendràd’aplicació esta modificació en prèvia acceptació del contractista quan el canvi de modalitat vingaimposada per norma o imperatiu legal), previ informe econòmic.

b) Modificacions obligatòries per a la contractista dins dels límits legals del 20% del preud’adjudicació del contracte IVA exclòs, segons el previst en l'article 204 de la LCSP.
1er. L’increment de la freqüència de recollida d’alguna de les fraccions, i/o un canvi d’unarecollida d’una fracció per la recollida d’una altra fracció, l’empresa podrà acceptar aquestincrement de la freqüència i/o canvi i es compensarà la diferència del cost econòmiccorresponent. Este increment i/o canvi de la freqüència serà una modificació prevista que escalcularà aplicant el cost corresponent a aqueixa fracció oferida en la plica de l’adjudicatari.
2n. Divisió d'una de les fraccions en més modalitats de recollida separada de residus segons lanormativa legal d'aplicació, o incorporació d’alguna fracció per imperatiu legal.
3er. Augment o disminució dels punts de recollida, número dels contenidors i de l'àmbit geogràficdel servei.
4t. Circumstàncies nascudes amb posterioritat a l'adjudicació d'aquest, que facen necessarideterminar nous objectius o índexs de qualitat previstes en l'actual normativa. En aquests casos,una vegada produïda la modificació contractual, el contractista prestarà el servei en concordançaamb els nous objectius.
5é. Incorporació de noves tecnologies d'informació i gestió de dades. L'entitat local podràrequerir la modificació contractual quan al llarg de la vida del contracte es plantege la incorporacióde nous sistemes d'informació i gestió de dades que permeta obtenir un major grau de definiciódels ràtios inherents al servei.

6é. Canvis normatius. Podrà modificar-se el contracte en el supòsit d'entrada en vigor d'algunadisposició normativa, planejament, decisió judicial o nou conveni signat per l'entitat local, queestiguen relacionats amb la gestió de residus que impliquen una modificació dels serveis objected'aquest contracte.
2.MODIFICACIONNOPREVISTES
Les modificacions no previstes per a cada lot en el plec de clàusules administratives particulars oque, havent sigut previstes, no s'ajusten al que s'estableix, només podran realitzar-se quan esjustifique la concurrència d'algun dels supòsits que es relacionen en l'apartat 2n de l'article 205de la LCSP i que es limite a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre ala causa objectiva que la faça necessària.
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16. ACREDITACIÓDE L'APTITUD PERA CONTRACTAR
Serà la mateixa per a cadascun dels lots.
D'acord amb el LCSP podran contractar amb l'Entitat les persones naturals o jurídiques,espanyoles o estrangeres que, tenint plena capacitat d'obrar, no es troben compreses en algunade les circumstàncies previstes en l'article 71 del LCSP, i acrediten la solvència exigida en aquestplec, extrem que es podrà acreditar per qualsevol dels mitjans establits en l'article 85 del LCSP, iper l'efecte directe de l'art. 59 apartats 1, 2, 3, 4 i 6 de la Directiva 2014/24.
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels qualsestiguen compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat que, a tenor dels seusestatuts o regles fundacionals, els siguen propis, i hauran de disposar d'una organització ambelements personals i materials suficients per a la deguda execució del contracte.
Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea tenen capacitat per acontractar sempre que, conformement a la legislació de l'Estat en què estiguen establides, estroben habilitades per a realitzar la prestació que constitueix l'objecte del contracte.
Quant a les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea o d'Estatssignataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, hauran de justificar mitjançant informe quel'Estat de procedència de l'empresa estrangera admet al seu torn la participació d'empresesespanyoles en la contractació amb els ens del sector públic en forma substancialment anàloga.
Poden contractar amb l'Administració les unions d'empresaris que es constituïsquentemporalment a aquest efecte, sense que siga necessària la formalització de les mateixes enescriptura pública fins que s'haja efectuat l'adjudicació del contracte al seu favor.
No podran concórrer a la licitació aquelles empreses que hagueren participat en l'elaboració deles especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte actual, sempre queaquesta participació puga provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracteprivilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores.
Les persones que contracten amb l'Administració podran fer-ho per si mateixes o mitjançant larepresentació de persones degudament facultades per a això.
Si durant la tramitació del procediment i abans de l'adjudicació es produeix l'extinció de lapersonalitat jurídica de l'empresa licitadora per fusió, escissió o per la transmissió del seupatrimoni empresarial, li succeirà en la seua posició en el procediment la societat absorbent, laresultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent del patrimoni, sempre que reuniscales condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acredite la solvència en lescondicions exigides en aquest Plec per a participar en el procediment d'adjudicació.
La capacitat d'obrar de l'empresari s'acreditarà:
Dels empresaris que foren persones jurídiques, mitjançant l'escriptura o document deconstitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals consten les normes per les quals es
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regula la seua activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic que corresponga,segons la mena de persona jurídica de què es tracte.
Dels empresaris no espanyols que siguen nacionals d'Estats membres de la Unió Europea, per laseua inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establits, omitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que s'establisquenreglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanyaen l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la qual radique el domicilide l'empresa.
La prova de la no concurrència d'alguna de les prohibicions per a contractar regulades en l'article71 de la LCSP, podrà realitzar-se:
Mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquestdocument no puga ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una declaracióresponsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professionalqualificat.
Quan es tracte d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigaprevista en la legislació de l'Estat respectiu, podrà també substituir-se per una declaracióresponsable, atorgada davant una autoritat judicial.

17. ACREDITACIÓDE LA SOLVÈNCIA
1. Classificació dels licitadors. No exigència i efectes de la classificació
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:
De conformitat amb el que s'estableix per l'article 77.1 c) de la LCSP, per tractar-se d'un contractede serveis no serà exigible la classificació de l'empresari, establint-se en l'anunci de licitació i enels Plecs els criteris i requisits mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica oprofessional, tant en els termes establits en els articles 87 i 90 de la Llei, com en termes de grup osubgrup de classificació i de categoria mínima exigible, atés el codi CPV del contracte.
Per això, els licitadors podran acreditar la seua solvència mitjançant qualsevol d'ells, amb lesaltres previsions supletòries previstes legalment. Això no obstant això, l'aportació de classificacióexigida acreditarà la solvència econòmica, financera i tècnica del licitador, sent aquesta lasegüent:
SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUSCategoria 5, Grup R), Subgrup 5. Recollida i transport de residus.

2. Solvència econòmica i financera
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LOT 1La solvència econòmica i financera del licitador haurà d'acreditar-se medie un o diversos delsmitjans següents:
a) Volum, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al qual es referisca el contracte, referit al millorexercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitatsde l'empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior a la meitat del valorestimat del contracte, és a dir, 5.041.041,96 €-
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anualsaprovats i depositades en el Registre Mercantil, si l'empresari estiguera inscrit en aquest registre,i en cas contrari per les depositades en el registre oficial en què haja d'estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual denegocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Patrimoni net al tancament de l'últim exercici econòmic per al qual estiga vençuda l'obligaciód'aprovar els comptes anuals per import igual o superior a la meitat del valor estimat delcontracte, és a dir, 5.041.041,96 €-.
3. Solvència tècnica o professional
La solvència tècnica o professional dels licitadors haurà d'apreciar-se tenint en compte els seusconeixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa haurà d'acreditar-se a travésdels mitjans següents:
a) Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys d'igual o similarnaturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, que incloga import, dates i eldestinatari, públic o privat, d'aquests, l'import anual acumulat del qual l'any de major execuciósiga igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte, és a dir, a 588.121,56 € (70% del'anualitat mitjana del contracte).
Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgancompetent, quan el destinatari siga una entitat del sector públic; quan el destinatari siga unsubjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat,mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicatsdirectament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Per a determinar que un treball o servei és igual o similar naturalesa al que constitueix l'objectedel contracte, es tindrà en compte el CPV.

4. Inscripción en el ROLECE
En tot cas, el certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Licitadores i Empreses Classificades deles Administracions Públiques o en el Registre de Contractistes de la Comunitat Valenciana,acreditarà enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor de l'en ell reflectit iexcepte prova contrari, les condicions de solvència econòmica i financera de l'empresari.
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S'aportarà el certificat de l'òrgan encarregat del registre, acompanyat d'una declaracióresponsable signada pel representant legal de l'empresa, en la qual manifeste que lescircumstàncies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variació. En elcertificat expedit, hauran de constar unes condicions de solvència econòmica i financera quesiguen almenys iguals a les exigides en el present plec.
Els certificats de classificació o documents similars que hagen sigut expedits per Estats membresde la Unió Europea a favor dels seus propis empresaris constituiran una presumpció d'aptitud enels termes ressenyats en l'article 97.1 de la LCSP.

5. Altres requisits.
L'adjudicatari haurà de justificar que disposa, o està en disposició de tindre en el moment d'inicidels treballs, de recursos humans i tècnics suficients per a executar els prestacions objecte delcontracte, sense que aquesta activitat supose l'afectació de la totalitat dels seus recursos.
Els licitadors hauran d'adjuntar compromís d'adscriure i disposar per a l'execució del contractedels mitjans materials i personals que amb caràcter mínim es fixen en la clàusula 2.6 i 6.1 delPPTP. El citat compromís es formularà integrat en la declaració responsable, que s'inclourà enl'arxiu electrònic-sobre A de documentació administrativa, sense perjudici de l'aportació pellicitador proposat per a l'adjudicació, a requeriment de l'òrgan de contractació, de ladocumentació acreditativa de la seua efectiva disposició, amb caràcter previ a l'adjudicació delcontracte.
Addicionalment, els licitadors han de disposar de Sistemes de Gestió Ambiental certificats perorganisme independent (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OSHAS 18001, o equivalent); o disposar deprocediments i instruccions de treball per a la cura del medi ambient.
L'òrgan de contractació o la Mesa de contractació podrà recaptar dels licitadors els aclarimentssobre els certificats i documents presentats que estime pertinents, o requerir-los per a lapresentació d'altres complementaris.
LOT 2La solvència econòmica i financera del licitador haurà d'acreditar-se medie un o diversos delsmitjans següents:
a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al qual es referisca elcontracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates deconstitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per un import igual osuperior a la meitat del valor estimat del contracte, és a dir, 6.050.265,96€ .



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025

Seu : C/Taronger 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42 Fax 96 241 41 72Correu electrònic: info@manra.org http:\\www.manra.org

31

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anualsaprovats i depositades en el Registre Mercantil, si l'empresari estiguera inscrit en aquest registre,i en cas contrari per les depositades en el registre oficial en què haja d'estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual denegocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Patrimoni net al tancament de l'últim exercici econòmic per al qual estiga vençuda l'obligaciód'aprovar els comptes anuals per import igual o superior a la meitat del valor estimat delcontracte, és a dir, 6.050.265,96€.
4. Solvència tècnica o professional
La solvència tècnica o professional dels licitadors haurà d'apreciar-se tenint en compte els seusconeixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa haurà d'acreditar-se a travésdels mitjans següents:
a) Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys d'igual o similarnaturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, que incloga import, dates i eldestinatari, públic o privat, d'aquests, l'import anual acumulat del qual l'any de majorexecució siga igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte, és a dir, a 705.864,36€(70% de l'anualitat mitjana del contracte).
Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgancompetent, quan el destinatari siga una entitat del sector públic; quan el destinatari siga unsubjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat,mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicatsdirectament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Per a determinar que un treball o servei és igual o similar naturalesa al que constitueix l'objectedelcontracte, es tindrà en compte el CPV.
4. Inscripción en el ROLECE
En tot cas, el certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Licitadores i Empreses Classificades deles Administracions Públiques o en el Registre de Contractistes de la Comunitat Valenciana,acreditarà enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor de l'en ell reflectit iexcepte prova contrari, les condicions de solvència econòmica i financera de l'empresari.
S'aportarà el certificat de l'òrgan encarregat del registre, acompanyat d'una declaracióresponsable signada pel representant legal de l'empresa, en la qual manifeste que lescircumstàncies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variació. En elcertificat expedit, hauran de constar unes condicions de solvència econòmica i financera quesiguen almenys iguals a les exigides en el present plec.
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Els certificats de classificació o documents similars que hagen sigut expedits per Estats membresde la Unió Europea a favor dels seus propis empresaris constituiran una presumpció d'aptitud enels termes ressenyats en l'article 97.1 de la LCSP.
5. Altres requisits.
L'adjudicatari haurà de justificar que disposa, o està en disposició de tindre en el moment d'inicidels treballs, de recursos humans i tècnics suficients per a executar els prestacions objecte delcontracte, sense que aquesta activitat supose l'afectació de la totalitat dels seus recursos.
Els licitadors hauran d'adjuntar compromís d'adscriure i disposar per a l'execució del contractedels mitjans materials i personals que amb caràcter mínim es fixen en la clàusula 2.6 i 6.1 delPPTP. El citat compromís es formularà integrat en la declaració responsable, que s'inclourà enl'arxiu electrònic-sobre A de documentació administrativa, sense perjudici de l'aportació pellicitador proposat per a l'adjudicació, a requeriment de l'òrgan de contractació, de ladocumentació acreditativa de la seua efectiva disposició, amb caràcter previ a l'adjudicació delcontracte.
Addicionalment, els licitadors han de disposar de Sistemes de Gestió Ambiental certificats perorganisme independent (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OSHAS 18001, o equivalent); o disposar deprocediments i instruccions de treball per a la cura del medi ambient.
L'òrgan de contractació o la Mesa de contractació podrà recaptar dels licitadors els aclarimentssobre els certificats i documents presentats que estime pertinents, o requerir-los per a lapresentació d'altres complementaris.
Oferta integradora
L’acreditació de la solvència serà la requerida per al lot 1 i 2.
18. GARANTIA PROVISIONAL
Per a concórrer a la present licitació no serà necessària la constitució de garantia provisional per acap lot.
19. GARANTIADEFINITIVA
El licitador que haguera presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà de constituir,dins del termini de deu dies hàbils des que siga requerit per a això per l'òrgan de Contractació,una garantia definitiva a favor de la Mancomunitat de la Ribera Alta per import del 5% del preud'adjudicació sense IVA. Aquesta garantia podrà prestar-se en qualsevol de les formes previstesen l'article 108 de la LCSP:
a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions establidesen les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilitzaciódels valors anotats es depositaran en la Caixa General de Depòsits o en les seues sucursalsenquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públicsequivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals
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hagen de fer efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupamentd'aquesta Llei establisquen.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que establisquen les normes dedesenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives decrèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per aoperar a Espanya, que haurà de depositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a)anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que lesnormes de desenvolupament d'aquesta Llei establisquen, amb una entitat asseguradoraautoritzada per a operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà d'entregar-se en elsestabliments assenyalats en la lletra a anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'haja produït el venciment del termini degarantia i compliment satisfactòriament el contracte o fins que es declare la resolució d'aquestsense culpa del contractista.
La garantia definitiva respondrà de la correcta execució del contracte, de les penalitatsimposades al concessionari i dels danys i perjudicis ocasionats a la Mancomunitat de la Ribera o ales entitats locals adherides al servei mancomunat de recollida selectiva de residus municipals dela Mancomunitat amb motiu de l'execució del contracte o pel seu incompliment, quan noprocedisca la seua resolució. Així mateix la garantia definitiva respondrà de la confiscació que potdecretar-se en els casos de resolució del contracte.

20. PÒLISSA D'ASSEGURANCES.
La contractista haurà de tindre subscrit al seu càrrec, les assegurances obligatòries, així com unapòlissa de responsabilitat civil durant el temps de vigència del contracte que cobrisca elspossibles danys i perjudicis, materials i/o personals, ocasionats pel desenvolupament del servei,amb una cobertura anual per sinistre segons es detalla per a cada lot. L'adjudicatari haurà deremetre anualment a la unitat gestora del contracte la documentació acreditativa, així com lessuccessives pròrrogues de les pòlisses d'assegurança, així com la justificació del pagament de laprima corresponent.
Si la Mancomunitat considera a la vista de la pòlissa que aquesta emmalalteix d'imprecisionso no cobreix el considerat suficient, retornarà la pòlissa perquè aquesta es modifiqueadequadament.
En tot cas seran suportats per l'empresa adjudicatària els danys i perjudicis en la quantia de la/scorresponents franquícia/s i en el que superen els límits que s'establisquen en les diferentspòlisses d'assegurança; així com en els béns i riscos no coberts en aquestes.
La falta d’acreditació d’este requisit serà causa de resolució del contracte, donat el caràcterd’obligació contractual essencial que té esta obligació.
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Import de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil amb una cobertura per sinistre pera cada lot:
IMPORTLOT 1 500.000.-€LOT 2 500.000.-€OFERTA INTEGRADORA 1.000.000.-€

TÍTOL II. ADJUDICACIÓDEL CONTRACTE
21.- PROCEDIMENTD'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ
Serà d’aplicació a cadscun dels lots el següent:
1. L'adjudicació del contracte actual de serveis mancomunat de recollida selectiva de residusmunicipals es durà a terme mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, en el qual totempresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació delstermes del contracte amb els licitadors, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 154a 156 de la LCSP.
El contracte s'adjudicarà prenent com a base els criteris d'adjudicació, entre els quals s'inclouencriteris ambientals, els quals s'indiquen en la clàusula número 24 del present Plec.
2. La tramitació del present procediment d'adjudicació comportarà la pràctica de les notificacionsi comunicacions derivades dels mateixos per mitjans exclusivament electrònics, en els termes iamb les excepcions establides en la disposició addicional quinzena de la LCSP.
Les notificacions electròniques que haja d'efectuar l'òrgan de contractació en el procedimentseran posades a la disposició dels licitadors a través dels serveis de la Plataforma de Contractaciódel Sector Públic.
Conseqüentment amb l'anterior, i per a accedir a les notificacions i comunicacions en el presentprocediment, els licitadors hauran de registrar-se en la Plataforma citada, devent igualmentassenyalar una adreça de correu electrònic a l'efecte de comunicacions on li seran remesos elscorresponents avisos de notificació en els termes previstos en l'article 41.6 de la Llei 39/2015 d'1d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Púbiques.
En aqueix sentit, quan l'òrgan de contractació li notifique a través de la Plataforma, rebrà un avísmitjançant correu electrònic en aquesta adreça. Per a accedir al seu contingut haurà d'accediramb el seu usuari a la Plataforma a través de l'àrea “Empreses” i llegir el contingut des del llistatde “Les meues Comunicacions”.
Els interessats hauran de presentar un document en el qual s'identifique el dispositiu electrònici/o l'adreça de correu electrònic en el qual han de rebre's els avisos de les notificacionselectròniques. En qualsevol moment del procediment els interessats podran sol·licitar lamodificació del sistema de notificació.
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22. FORMA, LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓDE LES PROPOSICIONS
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:
1. Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició ni subscriure cap proposta en uniótemporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. Lainfracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites.
2. La presentació d'ofertes es durà a terme utilitzant exclusivament mitjans electrònics, deconformitat amb els requisits establits en la disposició addicional quinzena de la LCSP.
D'acord amb l'anterior, els licitadors hauran de preparar i presentar obligatòriament les seuesofertes de manera telemàtica a través dels serveis de licitació electrònica de la Plataforma deContractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es).
3. El termini de presentació de proposicions serà de 35 dies naturals, comptats a partir del'endemà a l’enviament de l'anunci al DOUE fins a les 14.00.
Els licitadors podran formular les qüestions que estimen necessàries sobre qualsevol extrem de ladocumentació, aquesta informació serà facilitada com a mínim sis dies abans de la data limitefixada per a la presentació d'ofertes, havent-se de formular per l'interessat almenys, amb dotzedies d'antelació.
Tota la informació relativa a l'expedient contractual així com qualsevol altra dada i informacióreferent a l'activitat contractual de l'Administració es publicarà al Perfil de contractant, d'acordamb el que estableix l'article 63 de la LCSP.
La presentació de proposicions suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingutde la totalitat de les clàusules o condicions del PCAP i del PPTP i dels seus Annexos, sense excepcióo cap reserva, de les obligacions establides en les reglamentacions, acords, convenis i altresnormes que resulten d'aplicació.
No s'acceptaran aquelles proposicions presentades fora de termini en cap concepte, ni aquellesque continguen omissions o errors que impedisquen conéixer clarament tot allò que l'òrgan decontractació estime fonamental.
Tampoc s'acceptarà, de manera motivada, aquella proposició que no guarde concordança amb ladocumentació requerida, presentada o admesa, que varie substancialment el model establit, oen cas que existisca reconeixement per part del licitador que emmalalteix d'error o inconsistènciaque la faça inviable.
Una vegada presentada la proposició no podrà ser retirada o modificada en cap concepte. En elmoment de la presentació s'estendrà rebut o es generarà justificant electrònic segons el cas, decada proposta en el qual constarà el nom del concursant, la denominació objecte de la licitació i eldia i l'hora de presentació, sent a partir d'aquest moment responsable de la custòdia de ladocumentació presentada la de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
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No es divulgarà la informació facilitada pels empresaris que aquests hagen designat com aconfidencial en el moment de presentar la seua oferta. El caràcter de confidencial afecta, entrealtres, als secrets tècnics o comercials, als aspectes confidencials de les ofertes i a qualssevolaltres informacions que el seu contingut puga ser utilitzat per a falsejar la competència, ja sigaen aqueix procediment de licitació o en altres posteriors.
El deure de confidencialitat de l'òrgan de contractació així com dels seus serveis dependents nopodrà estendre's a tot el contingut de l'oferta de l'adjudicatari.
El deure de confidencialitat tampoc podrà impedir la divulgació pública de parts no confidencialsdels contractes celebrats, respectant en tot cas el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999. de 13de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

23. CONTINGUTDE LES PROPOSICIONS
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:

Els licitadors podran concórrer a un, varis o a tots els lots del contracte, podent resultaradjudicatari d'un, varis o de tots els lots del contracte. A més, podrà presentar una ofertaintegradora.
Els licitadors no podran presentar més d'una proposició a cadascun dels lots (cada proposióconsta de 3 arxius electrònics conforme a l'apartat següent), havent de presentar tres arxiuselectrònics per cadascun dels lots.
Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en TRES SOBRES ELECTRÒNICSsignats pel licitador i amb indicació del domicili a l'efecte de notificacions, en els quals es faràconstar la denominació del sobre i la llegenda “Proposada de l'empresa [] per a la contractació delservei de “RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA- LOTnº____”, es deurà indicant el número de lot, nom i cognoms o raó social de l'empresa licitadora,números de telèfon i de fax i adreça de correu electrònic.
En cas de presentar oferta integradora es deurà de presentar igualment 3 arxius electrònicsindicant en el sobre en la llegenda RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MANCOMUNITAT DE LARIBERA ALTA- OFERTA INTEGRADORA”
La denominació dels sobres haurà de ser la següent indicant el cada sobre el Lot al que licita:
SOBREÚ: Inclourà:Arxiu electrònic «A»:: Documentació Administrativa.
SOBREDOS: Inclourà:Arxiu electrònic «C»: Criteris sotmesos a avaluació mitjançant judici de valor.
SOBRE TRES: Inclourà:Arxiu electrònic “B”: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Manera Automàtica.
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Tota la documentació de les proposicions presentades haurà de vindre en valencià o castellà. Ladocumentació redactada en una altra llengua haurà d'acompanyar-se de la corresponenttraducció oficial al valencià o al castellà.
A l'interior de cada sobre es farà constar de manera independent el seu contingut mitjançantíndex, seguint la numeració que s'indica a continuació per a cadascun dels ells:
SOBREÚ:ARXIU “A”: denominat “DOCUMENTACIÓADMINISTRATIVA”
El mateix haurà de contindre la següent documentació que acredita la capacitat d'obrar ipersonalitat del licitador, així com el compliment de determinats requisits:
a) Declaració responsable. Els licitadors tenen dret a acreditar aquests requisits mitjançant lapresentació d'una declaració responsable que seguisca el formulari normalitzat del DEUCestablit pel Reglament (UE) número 2016/7. Per a poder emplenar el formulari normalitzatDEUC els licitadors poden accedir al mateix que està disponible en la pàgina webwww.boe.es/doue/2016/003/l0001600034.pdf. No obstant l'anterior, també podràacreditar-se mitjançant l'Annex IV d'aquest Plec, el qual, s’ajusta al formulari normalitzat deldocument europeu únic de contractació (DEUC) establert en el Reglament d’execució (UE)nº2016/7 en el seu annexe 2.

Mitjançant esta declaració responsable s’indicarà que el licitador compleix els requisits decapacitat, representació i, en el seu cas, solvència exigits en aquest Plec i es comprometa, enel cas que la proposta d'adjudicació recaiga al seu favor, a presentar, prèviament al'adjudicació del contracte, els documents exigits en la clàusula número 24 d'aquest Plec.Aquesta declaració ha d'estar signada per qui tinga capacitat i poder suficient.
Aquesta declaració responsable haurà d'incloure:
- La manifestació que la societat està vàlidament constituïda i que conforme al seu objectesocial pot presentar-se a la licitació, així com que el signant de la declaració ostenta la degudarepresentació per a la presentació de la proposició i d'aquella.
- La manifestació de no estar incurs en les prohibicions per a contractar amb l'Administracióconforme a l'article 71 de la LCSP.
- La manifestació expressa de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàriesamb l'Estat, amb l'Administració de la Comunitat Valenciana i amb la Seguretat Socialimposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa de talrequisit haja de presentar-se, abans de l'adjudicació, per l'empresari al favor del qual es vaja aefectuar aquesta.
- La declaració expressa relativa a la pertinença o no a un grup empresarial definit deconformitat amb l'article 42 del Codi de Comerç. En cas de pertinença a un grup empresarial,la declaració haurà d'identificar aquest grup i, quan diverses empreses del grup participen enel procediment, haurà d'identificar també totes les que participen en aquest.
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- La declaració ha d'estar signada per qui tinga poder suficient per a això.
- En el cas d'unió temporal d'empresaris, hauran de presentar-se tantes declaracions comempreses integrants de la unió, signades, cadascuna, pels representants respectius.
En els casos en què l'empresari recórrega a la solvència i mitjans altres empreses de conformitatamb l'article 75 LCSP 2017, cadascuna d'elles també haurà de presentar una declaracióresponsable en la qual figure la informació pertinent per a aquests casos conformement alformulari normalitzat del document europeu únic de contractació al fet que es refereix l'article141 LCSP
b) Documents que justifiquen el compliment dels requisits de solvència econòmica, financerai tècnica o professional.
c) Una declaració sobre els documents i dades de caràcter confidencial, en el seu cas.
d) Un document en el qual s'identifique el dispositiu electrònic i/o l'adreça de correuelectrònic en el qual han de rebre's els avisos de les notificacions electròniques.
e) El compromís de constitució d'unió temporal d'empreses, en el seu cas.
En el cas d'unió temporal d'empresaris, s'haurà de presentar un compromís de constituir-seformalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. Aquest document had'anar signat pels representants de cadascuna de les empreses integrants de la unió.
Els membres de la unió han d'indicar els noms i circumstàncies dels empresaris que la componen ila participació de cadascun d'ells, i han de designar un representant o apoderat únic.
g) Les empreses estrangeres han de presentar una declaració de sotmetre's a la jurisdicció delsJutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directao indirecta pogueren sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccionalestranger que poguera correspondre al licitador.
h) Certificats ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OSHAS 18001, o equivalent; o disposar deprocediments i instruccions de treball per a la cura delmedi ambient.
i) Compromís d'adscriure i disposar per a l'execució del contracte dels mitjans materials ipersonals que amb caràcter mínim es fixen en la clàusula 2.6 i 6.1 del PPTP.
j) Certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Licitadores i Empreses Classificades de lesAdministracions Públiques o en el Registre de Contractistes de la Comunitat Valenciana.
La documentació relativa als criteris d'adjudicació que siguen avaluables de manera automàticamitjançant l'aplicació de fórmules no ha d'incloure's en el sobre arxive número u. La infracciód'aquest mandat donarà lloc a l'exclusió del licitador.
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SOBREDOSARXIU “C”: denominat “PROPOSTA TÈCNICA I DOCUMENTACIÓ RELATIVA A CRITERISVALORABLESMITJANÇANT JUDICI DE VALOR”
En aquest arxiu deurà el licitador presentar la documentació, relativa als criteris d'adjudicacióavaluables mitjançant judici de valor que s'indiquen en la clàusula número 24 del present Plec.
Concretament, s'inclourà en aquest sobre:
Estudi d'Execució sobre la forma d'organització i execució de tots i cadascun dels serveisobjecte de contracte, relacionats en la clàusula 2.1.1 del PPTP, detallant els mitjans humans imaterials proposats, de conformitat amb l’indicat en la clàusula 10.1 del PPT.
La valoració de l’estudi d’execució es realitzarà amb els indicadors que apareixen en els criteris devaloració indicants en la clausula 24.2 del present PCAP.
Per a elaborar la memòria de l’Estudi d’Execució es deuran, de manera imprescindible, seguir lessegüents instruccions:

a. La documentació haurà de tindre una extensió màxima de dos-centes (200) pàginesgrandària A-4 (100 fulles), amb grandària de lletra no menor d’11 punts, i hauràd'estar degudament indexada, ordenada i enquadernada.b. En el cas de presentació de plànols s'entregaran en grandària DIN A-3 doblegats engrandària A-4. Aquests plànols podran incloure's dins dels annexos juntament ambles fitxes dels mateixos i no estaran comptabilitzats dins de les 200 pàgines.c. Totes les fotografies seran en color.d. Haurà d'aportar-se també còpia de la documentació citada en dispositiu portàtil dememòria per a facilitar la seua avaluació posterior.

SOBRE TRES:ARXIU “B”: denominat “PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DEMANERAAUTOMÀTICA”.
Dins d'aquest sobre s'inclourà la proposició econòmica, la qual haurà d'ajustar-se a l'Annex Vd'aquest plec.
a) Proposta econòmica.
El licitador ha de presentar la seua oferta econòmica segons el model de l'Annex V d'aquest Plec,la qual haurà d'estar signada per qui tinga capacitat i poder suficient, i no ha de contindre errors,omissions o obstacles per a una interpretació correcta d'aquesta.
L'import de l'oferta haurà d'expressar-se clarament en números i lletres. S'indicarà l'import IVAexclòs i, a continuació, com a partida independent, l'import de l'IVA que haja de ser repercutit.També ha d'indicar-se el tipus impositiu d'IVA aplicable a la prestació i l'import total de l'oferta.
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S'entén que l'oferta econòmica inclou totes les taxes i impostos, directes i indirectes, i arbitrismunicipals que graven l'execució del contracte.

b) Un estudi econòmic el licitador haurà de considerar i desenvolupar, com a mínim i amb elmàxim detall, el següents punts:
a. Càlcul del cost per cadascuna de les rutes del servei, independentment que siga derecollida, repàs de bosses abandonades, voluminosos, neteja de contenidors, etc. El costeconòmic s’haurà d’indicar, desglossat, en l’oferta econòmica a presentar en el sobre tres.
b. De la mateixa manera, al sobre tres, s’haurà de detallar i aportar el subtotal de les despesespels diferents models de recollida. Es mostra exemple de quadre no exhaustiu en el quals’han de detallar els costos sense IVA:

COST TOTAL DE RECOLLIDES DE LA FRACCIÓ (cadascuna d’elles per separat)
DESCRIPCIÓ Durada(h) Tipusvehicle Cost horarivehicle (€) Operaris Costhorarioperaris(€/h)

Costtotalruta (€)
Nºrutes/any Costtotal(€)

Ruta 1
Ruta 2
Ruta ...
TOTALRUTAFRACCIÓ ...

L'absència d’este estudi econòmic serà motiu d'exclusió del licitador del procés d'adjudicació.
c) Per a l'acreditació dels criteris mediambientals previstos en la clàusula 24.1 lletra b) s’hauràd'aportar tota la documentació que acredite que tota la maquinària i vehicles assignats al serveicompleixen amb les normatives i tenen les llicències obligatòries establides pels diferentsorganismes autonòmics i estatals per a la seua utilització en la via pública (permisos decirculació, inspeccions tècniques de vehicles, etc.). Igualment, s’haurà d’aportar ladocumentació que acredite els nivells de emissions atmosfèriques (etiquetes DGT vehicleslleugers i EURO per a vehicles pesats) i de soroll de lamaquinària i vehicles assignats al servei, deconformitat amb l’indicat en la clàusula 9.3. del PPTP.
24. CRITERIS D'ADJUDICACIÓDEL CONTRACTE
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor ofereix relació qualitat preu, caltindre en compte diversos criteris d'adjudicació.
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Tota oferta que no complisca amb els requisits mínims expressats en el plec de condicionstècniques, quedarà fora de valoració i les ofertes que els complisquen, se'ls puntuarà segons elssegüents criteris d'adjudicació, amb vista a la determinació de l'oferta que supose millor relacióqualitat preu.
Tots els aspectes expressament oferits seran considerats obligacions contractuals. El contractes'adjudicarà, mitjançant procediment obert, a l'oferta que supose millor relació qualitat preu pera la Mancomunitat, segons la valoració tècnica i econòmica, prenent com a base els criterisd'adjudicació que s'especifiquen a continuació, sobre un màxim de 100 punts per a cada lot:

LOT 1
• Criteris quantificables de manera automàtica: Valoració econòmica (fins a 58 punts).• Criteris quantificables per judici de valor: Valoració tècnica (fins a 42 punts).

1. Criteris d'adjudicació avaluablesmitjançant aplicació de fórmules (58 PUNTS):
A) PROPOSTA ECONÒMICA (PREU): Fins a 49 punts.L'oferta econòmica més avantatjosa vindrà determinada per la qual oferisca les millorscondicions econòmiques o el menor preu respecte a l'import total del contracte durant el terminidels 6 anys establits en el plec.
Es valorarà únicament l'oferta econòmica i la puntuació obtinguda per cadascuna de les ofertesserà la resultant de l'aplicació de la següent fórmula:

On:Pi: Puntuació econòmica obtinguda por un Licitador concret.
Pmax: Puntuació Màxima que pot obtindre un Licitador en l'apartat econòmic, en aquest cas 49punts.
BOi: Percentatge de baixa de la Oferta d'un licitador concret.
e: 2,718281.

B) CRITERIS AMBIENTALS. Condicions sura de vehicles adscrits al servei. (La puntuació màximaserà 2,5 punts).
Els punts es distribuiran per cada vehicle segons la següent descripció:

o Per cada camió recol·lector propulsat amb combustible de gas natural, híbrid o elèctric 0,5 punts.o Per cada camió caixa oberta propulsat amb combustible de gas natural, híbrid o elèctric 0,2 punts.
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o Per cada camió llava contenidors propulsat amb combustible de gas natural, híbrid o elèctric 0,1punts.
C) MIILLORES (fins a 6,5 punts)

1. CONTENIDORS PER A ACTES I ESDEVENIMENTS MUNICIPALS (SOBRE TRES) (La puntuaciómàximaserà 2,5 punts).
Es valorarà que els licitadors aporten, buiden i arrepleguen dos contenidors de 1.100 litres –percada fracció de recollida-, per cada 10.000 habitants o fracció d’aquesta quantitat, per lliurar alsmunicipis quan els necessiten per actes i esdeveniments. Amb un màxim de tres sol·licituds a l’anyper municipi.
La distribució de la puntuació (màxim 2,5 punts) serà la següent:- 0,5 punt per a aquella oferta que contemple el lliurament, buidat dels contenidors en elcamió recol·lector i retirada dels contenidors 1 vegada a l'any per municipi.- 1 punts per a aquella oferta que contemple el lliurament, buidat dels contenidors en el camiórecol·lector i retirada dels contenidors 2 vegades a l'any per municipi.- 2,5 punts per a aquella oferta que contemple el lliurament, buidat dels contenidors en elcamió recol·lector i retirada dels contenidors 3 vegades a l'any per municipi.

2. UNA RECOLLIDA SETMANAL A COMERÇOS DIÜRNA D’ENVASOS LLEUGERS. 2 punts.
3. UNA RECOLLIDA SETMANAL A COMERÇOS DIÜRNA DE PAPER I CARTRÓ. 2 punts.

2. Criteris d'adjudicació avaluablesmitjançant judici de valor ( 42 punts)
Aquesta valoració es realitzarà després de l'obertura del sobre B que conté el projecteorganitzatiu del servei.
La màxima puntuació possible per aquests criteris és de 42 punts i s'estableix com a requisit per ano ser exclòs una puntuació mínima de 20 Punts.
Els licitadors presentaran un estudi d’ execució per a la prestació dels serveis objecte de contracteen el qual hauran de contemplar-se les característiques i els mínims exigits en la clàusula 10.1 delPlec de Prescripcions Tècniques, així com tota la informació relativa a la metodologia, sistemesgeogràfics i plataformes informàtiques a emprar per a la prestació del servei, valorant-se esteestudi d’execució amb el següent desglossament:

CRITERIS DE VALORACIÓ DE L'ESTUDI D'EXECUCIÓ PUNTS
1. COHERÈNCIA I IDONEIDAD DE LES FREQÜÈNCIES DELS SERVEIS,PROGRAMACIÓ I DISSENY DE RUTES 30.0
1.1. Documentació dels serveis contemplats en el apartat 2.1.1 del plectènic 26.0

1.1.1. Estudi i justificació de la proposta realitzada 16.0
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1.1.2. Propostes per a la millor participació dels veïns i reciclatgedomèstic 2.0
1.1.3. Coherència tècnica de la proposta amb la realitat dels municipismancomunats 8.0

1.2. Proposta organitzativa durant la fase d'implantació 4.0
1.2.1. Estudi i justificació de la proposta realitzada 2.0
1.2.2. Proposta organitzativa en l'actualització dels contenidors 1.0
1.2.3. Coherència tècnica de la proposta amb la realitat dels municipismancomunats 1.0

2. MITJANS HUMANS I MATERIALS 12.0
2.1. Recursoshumans 3.0

2.1.1. Adequació i justificació dels mitjans humans 1.5
2.1.2. Règim de gestió del persona: baixes, absentismes i altres 1.0
2.1.3. Pla de formació del personal: programa relacionats amb la imatge,uniformitat i sostenibilitat 0.5

2.2. Recursosmaterials 3.0
2.2.1. Característiques de la maquinària i vehicles (tant titulars com dereserva) 1.5
2.2.2. Característiques dels contenidors (tant en stock com sis'homogeneïtza) 1.0
2.2.3. Pla de manteniment de la maquinària 0.5

2.3. Sistemesde controltecnològic
6.0

2.3.1. Sistema de posicionament i identificació dels vehicles.Compatibilitat amb el sistema de la Mancomunitat. 3.0
2.3.2. Sistema de comunicació, identificació de l'ususari (generador deresidus) i incidències. Compatibilitat amb el sistema de laMancomunitat.

3.0

Total 42.0

En definitiva, per a la valoració d'aquests aspectes dependents de judici de valor es ponderarà laqualitat tècnica de l'oferta, la claredat, l'exactitud, coherència, anàlisi i racionalitat corresponentsal nivell de coneixement i detall de les localitats en què es prestarà el servei, així com els mitjans aemprar, la programació dels treballs, el seu pla d'execució i les acciones a desenvolupar en elconjunt del servei per a possibilitar la seua òptima prestació.

LOT 2
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• Criteris quantificables de manera automàtica: Valoració econòmica (fins a 58 punts).• Criteris quantificables per judici de valor: Valoració tècnica (fins a 42 punts).

1. Criteris d'adjudicació avaluablesmitjançant aplicació de fórmules (58 PUNTS):
A) PROPOSTA ECONÒMICA (PREU): Fins a 49 punts.L'oferta econòmica més avantatjosa vindrà determinada per la qual oferisca les millorscondicions econòmiques o el menor preu respecte a l'import total del contracte durant el terminidels 6 anys establits en el plec.
Es valorarà únicament l'oferta econòmica i la puntuació obtinguda per cadascuna de les ofertesserà la resultant de l'aplicació de la següent fórmula:

On:Pi: Puntuació econòmica obtinguda por un Licitador concret.
Pmax: Puntuació Màxima que pot obtindre un Licitador en l'apartat econòmic, en aquest cas 49punts.
BOi: Percentatge de baixa de la Oferta d'un licitador concret.
e: 2,718281.

B) CRITERISAMBIENTALS. Condicions sura de vehicles adscrits al servei. (La puntuació màximaserà 2,5 punts).
Els punts es distribuiran per cada vehicle segons la següent descripció:

o Per cada camió recol·lector propulsat amb combustible de gas natural, híbrid o elèctric 0.5 punts.o Per cada camió caixa oberta propulsat amb combustible de gas natural, híbrid o elèctric0,2 punts.o Per cada camió llava contenidors propulsat amb combustible de gas natural, híbrid o elèctric 0,1punts.
C) MIILLORES (fins a 6,5 punts)

1. UNA RECOLLIDA SETMANAL DIÜRNA D’ENVASOS LLEUGERS. 2 punts.
2. UNA RECOLLIDA SETMANAL DIÜRNA DE PAPER I CARTRÓ. 2 punts.
3. 200 𝑚3DE RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ PODA. 2,5 punts.
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2. Criteris d'adjudicació avaluablesmitjançant judici de valor ( 42 punts)
Aquesta valoració es realitzarà després de l'obertura del sobre B que conté el projecteorganitzatiu del servei.
La màxima puntuació possible per aquests criteris és de 42 punts i s'estableix com a requisit per ano ser exclòs una puntuació mínima de 20 Punts.
Els licitadors presentaran un estudi d’ execució per a la prestació dels serveis objecte de contracteen el qual hauran de contemplar-se les característiques i els mínims exigits en la clàusula 10.1 delPlec de Prescripcions Tècniques, així com tota la informació relativa a la metodologia, sistemesgeogràfics i plataformes informàtiques a emprar per a la prestació del servei, valorant-se esteestudi d’execució amb el següent desglossament:

CRITERIS DE VALORACIÓ DE L'ESTUDI D'EXECUCIÓ PUNTS
1. COHERÈNCIA I IDONEIDAD DE LES FREQÜÈNCIES DELS SERVEIS,PROGRAMACIÓ I DISSENY DE RUTES 30.0
1.1. Documentació dels serveis contemplats en el apartat 2.1.1 del plectènic 26.0

1.1.1. Estudi i justificació de la proposta realitzada 16.0
1.1.2. Propostes per a la millor participació dels veïns i reciclatgedomèstic 2.0
1.1.3. Coherència tècnica de la proposta amb la realitat dels municipismancomunats 8.0

1.2. Proposta organitzativa durant la fase d'implantació 4.0
1.2.1. Estudi i justificació de la proposta realitzada 2.0
1.2.2. Proposta organitzativa en l'actualització dels contenidors 1.0
1.2.3. Coherència tècnica de la proposta amb la realitat dels municipismancomunats 1.0

2. MITJANS HUMANS I MATERIALS 12.0
2.1. Recursoshumans 3.0

2.1.1. Adequació i justificació dels mitjans humans 1.5
2.1.2. Règim de gestió del persona: baixes, absentismes i altres 1.0
2.1.3. Pla de formació del personal: programa relacionats amb la imatge,uniformitat i sostenibilitat 0.5

2.2. Recursosmaterials 3.0
2.2.1. Característiques de la maquinària i vehicles (tant titulars com dereserva) 1.5
2.2.2. Característiques dels contenidors (tant en stock com sis'homogeneïtza) 1.0
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2.2.3. Pla de manteniment de la maquinària 0.5
2.3. Sistemesde controltecnològic

6.0

2.3.1. Sistema de posicionament i identificació dels vehicles.Compatibilitat amb el sistema de la Mancomunitat. 3.0
2.3.2. Sistema de comunicació, identificació de l'ususari (generador deresidus) i incidències. Compatibilitat amb el sistema de laMancomunitat.

3.0

Total 42.0

En definitiva, per a la valoració d'aquests aspectes dependents de judici de valor es ponderarà laqualitat tècnica de l'oferta, la claredat, l'exactitud, coherència, anàlisi i racionalitat corresponentsal nivell de coneixement i detall de les localitats en què es prestarà el servei, així com els mitjans aemprar, la programació dels treballs, el seu pla d'execució i les acciones a desenvolupar en elconjunt del servei per a possibilitar la seua òptima prestació.
Oferta integradora
Els criteris adjudicació seran els mateixos que els previstos per al lot 1 i lot 2.

25. CRITERIS DEDESEMPAT
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:
En el cas que dos o més proposicions hagen rebut la mateixa puntuació a l'efecte de serdeclarades com les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixen de base pera l'adjudicació, l'empat es resoldrà, en l'ordre que s'indica a continuació, sempre que hagenpresentat la pertinent documentació acreditativa:
Les proposicions presentades per aquelles empreses públiques o privades que, en el momentd'acreditar la solvència tècnica, tinguen en la seua plantilla un nombre de treballadors ambdiscapacitat superior al 2%, sempre que aqueixes proposicions igualen en els seus termes a lesmés avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per l'adjudicació.
Si diverses empreses licitadores de les quals hagueren empatat quant a la proposició mésavantatjosa acrediten tindre relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatgesuperior al 2%, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que dispose de majorpercentatge de treballadors fixos amb discapacitat en la seua plantilla.
En el cas de persistir l'empat, aquest es resoldrà d'acord amb el que es disposa en l'article 147,2de la LCSP.
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26. PRERROGATIVES DE LAADMINISTRACION
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:
L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 190 de la LCSP ostenta les següentsprerrogatives:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que oferisca el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d'interés públic.
d) Suspensió de l'execució del contracte
e) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta.

27. PROCEDIMENTD’ADJUDICACIÓ
Obertura del SOBREUN i DOS
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:
La Mesa de Contractació es constituirà l'endemà hàbil a la finalització del termini de presentacióde les proposicions, procedirà a l'obertura del Sobre UN i qualificarà la documentacióadministrativa continguda en el mateix relativa a l'arxiu “A” en acte públic que se celebrarà en laseu de la Mancomunitat de la Ribera Alta, C/ Del Taronger núm. 116, Alzira (València), a les 11.00hores.
Si s'observaren defectes o omissions corregibles en la documentació presentada es comunicaràals licitadors la documentació dels quals es trobe en aquestes circumstàncies, concedint-los untermini de tres dies hàbils perquè l'esmenen davant la Mesa de Contractació. En cas, demodificació de la data d’apertura del sobre DOS, s’informarà prèviament mitjançant elcorresponent anunci que es publicarà a través de la plataforma de contractació de l’estat.
Si la Mesa no haguera observat defectes o omissions corregibles en la documentació presentada,procedirà en el mateix dia, i en el mateix acte públic, a l'obertura del SOBRE DOS corresponent al'arxiu "C", sobre documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació que requerisquen unjudici de valor, conformement al següent procediment:
- En primer lloc, el President de la mesa de Contractació donarà compte del nombre deproposicions rebudes i del nom dels licitadors, comunicant el resultat de la qualificació de ladocumentació general presentada en el sobre “Ú”, amb expressió dels licitadors admesos idels exclosos, i de les causes de la seua exclusió, que seran reflectides en l'acta, però senseque en aquest moment puga la Mesa fer-se càrrec de documents que no hagueren sigutentregats durant el termini d'admissió d'ofertes, o el d'esmena de defectes o omissions.
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- A continuació, el Secretari de la Mesa procedirà a l'obertura del sobre DOS (arxiu “C”) delslicitadors admesos, donant lectura a la relació dels documents aportats respecte als criterisd'adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor.
- Conclosa l'obertura de les proposicions, es donarà per conclòs l'acte celebrat, deldesenvolupament del qual es deixarà constància en l'acta de la reunió de la Mesa i es donaràtrasllat dels documents als serveis tècnics del departament encarregat per a que emitan uninforme valoratiu en relació amb l’aplicació dels criteris d’adjudicació ponderablesmitjançant un judici de valor que figuren en el plec, donant-se per conclòs l’acte. Això noobstant, i a pesar de no ser obligatòria la designació d’un comitè d’experts de conformitatamb l’article 146.2 de la LCSP, l’òrgan de contractació es reserva la possibilitat d’acudir a uncomitè d’experts externs per a que realitze la valoració de les ofertes presentades si aixís’estimara oportú, prèvi anunci de la seua composició.
Obertura del SOBRE TRES
Efectuada la valoració de les ofertes conforme als criteris dependents de judici de valor, i desprésde sol·licitar, en el seu cas, els informes tècnics que estime oportuns, es convocarà als interessatsa l'acte d'obertura del sobre TRES, (Arxiu “B”), corresponent a l'oferta econòmica i ladocumentació relativa als criteris avaluables de manera automàtica.
Aquest acte se celebrarà al 11é dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació de lesproposicions en acte públic que se celebrarà en la seu de la Mancomunitat de la Ribera Alta, C/Del Taronger núm. 116, Alzira (València), a les 12.00 hores, o, en la data que s'assenyale en elPerfil del contractant de la Mancomunitat de la Ribera Alta. En cas, de modificació de la datad’apertura s’informarà prèviament mitjançant el corresponent anunci que es publicarà a travésde la plataforma de contractació de l’estat.
Constituïda la Mesa de contractació en la data assenyalada, i iniciat l'acte públic, el Presidentdonarà compte del resultat de l'avaluació relativa a les proposicions contingudes en el sobre DOS(Arxiu “C”). A continuació, procedirà a l'obertura del SOBRE TRES (arxive “B”) dels licitadorsadmesos, donant lectura a l'oferta econòmica i a la relació dels documents aportats respecte alsrestants criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules.
Conclosa l'obertura de les proposicions, es podrà donar per conclòs l'acte públic d'obertura deproposicions, del desenvolupament de les quals es deixarà constància en l'acta de la reunió de laMesa
Finalment, la Mesa de contractació, en el mateix acte o en un acte posterior, i després desol·licitar, en el seu cas, els informes tècnics que estime oportuns, elevarà proposta d'adjudicacióraonada a l'òrgan de contractació.

28. REQUERIMENTDEDOCUMENTACION PREVI A L’ ADJUDICACIÓ
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:
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L'òrgan de contractació requerirà al licitador que haja presentat l'oferta econòmicament mésavantatjosa perquè, dins del termini de deu dies naturals, a comptar des del següent a aquell enquè haguera rebut el requeriment i en cas de no haver-lo presentat amb anterioritat, present lasegüent documentació:
a) Obligacions tributàries.
o Certificació positiva, expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, detrobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries, odeclaració responsable de no estar obligat a presentar-les.

b) Obligacions amb la Seguretat Social.
o Certificació, positiva expedida per la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social, detrobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la SeguretatSocial, o declaració responsable de no estar obligat a presentar-les.

Les circumstàncies establides en les lletres a) i b) anteriors podran també acreditar-semitjançant l'aportació del certificat expedit pel Registre de Licitadors, que acredite els anteriorsextrems, i que deurà al seu torn acompanyar-se d'una declaració responsable del licitador o elsseus representants amb facultats que figuren en el Registre, en la qual manifeste que lescircumstàncies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variació.
c) Impost sobre Activitats Econòmiques.
o Justificant d'estar donat d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques i al correnten el pagament d'aquest, aportant a aquest efecte còpia de la carta de pagament del'últim exercici, a la qual s'acompanyarà una declaració responsable de no haver-sedonat de baixa en la matrícula del citat Impost. En cas d'estar exempt d'aquestimpost presentaran declaració justificativa sobre aquest tema.

d) Garantia definitiva.
o Resguard acreditatiu de la constitució d'aquesta.

e) Escriptura de formalització de la Unió Temporal d'Empresaris
Així mateix, en el cas que l'adjudicatari siga una unió temporal d'empresaris, hauràd'aportar l'escriptura pública de formalització d'aquesta, la duració de la qual siga coincident ambla del contracte fins a la seua extinció.
f) Assegurança de responsabilitat civil. (Copia de la pòlissa i rebut del pagament de la primacorresponent)
o Certificat emés per l'entitat asseguradora per mitjà del qual s'acredite l'existència ivigència d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per import de
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lot 1: 500.000.-€ de cobertura per sinistre.lot 2:500.000.-€ de cobertura per sinistre.Oferta integradora: 1.000.000.-€

29. ADJUDICACIÓDEL CONTRACTE
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:
Una vegada presentada adequadament la documentació assenyalada i constituïda la garantiadefinitiva, l'òrgan de contractació adjudicarà el contracte en resolució motivada dins dels cincdies hàbils següents a la recepció de la documentació.
L'adjudicació del contracte, que en tot cas haurà de ser motivada, es notificarà de maneraelectrònica als candidats o licitadors bé a través de l'enviament de la resolució a l'adreçaelectrònica habilitada a aquest efecte i, simultàniament es publicarà en el perfil de contractant del'òrgan de contractació.
L'adjudicació haurà de dictar-se en tot cas, sempre que alguna de les ofertes presentadesreunisca els requisits exigits en el Plec de clàusules, no podent en tal case declarar-se deserta lalicitació.
DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE I DESISTIMENT

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interèspúblic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abansde la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a lesempreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació delcontracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores amb 100 euros per les despeses enquè hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicacióes publicarà en el perfil de contractant.

TÍTOL III. FORMALIZACIONDEL CONTRACTE
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:

30.- FORMALITZACIÓDEL CONTRACTE
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dins dels quinze dies hàbilssegüents a comptar des de la data de la notificació de l'adjudicació.
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L'adjudicatari queda obligat a subscriure, dins del termini indicat, el document administratiu deformalització del contracte, al qual s'unirà, formant part del contracte, l'oferta de l'adjudicatari iun exemplar del Plec de clàusules administratives particulars i de les prescripcions tècniques.
El document en què es formalitze el contracte serà en tot cas administratiu, sent títol vàlid per aaccedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el contracte es formalitzarà en escripturapública quan així ho sol·licite el contractista, sent a la seua costa les despeses derivades del seuatorgament.
Quan el contracte implique l'accés del contractista a fitxers que continguen dades de caràcterpersonal del tractament del qual aquest no siga responsable en el sentit de l'article 3.d) de la Lleiorgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, elcontractista tindrà la consideració d'encarregat del tractament, als efectes establits en aquestaLlei orgànica i la seua normativa de desenvolupament.
L'accés no es considerarà comunicació de dades, per ser necessari per a la realització de laprestació de l'objecte del contracte.
En tot cas i quan el contractista tinga accés a fitxers en els quals consten dades de caràcterpersonal del tractament del qual aquest no siga responsable, serà necessari que en el contracte, oen un document independent, s'incloguen les clàusules precises a fi de regular aquest accés, enels termes i amb el contingut previstos en l'EL 15/1999 i la seua normativa de desenvolupament,sense perjudici del compliment dels altres requisits establits en la Disposició Addicional 25a de laLCSP.

TÍTOL III. EXECUCIÓDEL CONTRACTE
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:
31.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Se estableixen les següents condicions d’execució com a obligacions essencials del contracte al’empar de l’establert en l’article 202 LCSP.
Clàusules socialsL'empresa adjudicatària haurà de complir les següents condicions especials d'execució decontracte:
-El compliment de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a igualtat efectiva de dones i homes.A aquest efecte, l'adjudicatària garantirà la igualtat entre dones i homes en el tracte, la igualtat enles oportunitats d'accés a l'ocupació, classificació professional, promoció, permanència,formació, extinció, retribucions, qualitat i estabilitat laboral, duració i ordenació de la jornadalaboral, així com adopció de mesures per a prevenir l'assetjament sexual i l'assetjament per raóde sexe en el treball. Així mateix, el contractista garantirà la igualtat d'oportunitats i nodiscriminació de persones LGTBIQ, que estiguen vinculades a l'execució del contracte.
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A l'inici del contracte, el adujudicatario haurà de lliurar una relació del personal subrogat, aixícom una còpia dels contractes de treball formalitzats.
-Tot el personal haurà de rebre formació periòdica sobre les seues diferents tasques i,singularment, sobre els aspectes relacionats amb la salut, la seguretat i el medi ambient.
-L'adjudicatari no podrà realitzar contractacions de personal vinculades al servei que impliquenun augment de la plantilla lligada a aquest, al llarg de la vida del contracte, ni tampoc aquelles quevarien el número dels llocs de les diferents categories, excepte en el cas que siguen expressamentautoritzades per la Mancomunitat de la Ribera Alta.
-Els costos labors derivats de noves contractacions autoritzades per la Mancomunitat correranper compte de l'adjudicatari, sense que puga repercutir tals imports en un augment del preu,excepte en aquells casos en què l'òrgan de contractació modifique el contracte per incrementdels serveis en els supòsits plantejats en el present plec.

Clàusules ambientals.
A més de les clàusules ambientals previstes en el plec tècnic, el contractista complirà les següentscondicions ambientals d'execució del contracte, establides atenent a més de la normativad'aplicació a les directrius previstes en el projecte europeu INTERREG GPP-STREAM, del qualforma part aquesta Mancomunitat.
Complir la legislació ambiental (contaminació acústica, qualitat de l’aire, qualitat de l’aigua,vessaments, etc..) i administrativa que siga d’aplicació en el desenvolupament de les activitatsnecessàries per a l’execució del contracte.
Garantir que els equips i maquinària complisquen amb les exigències i especificacions tècniquesde caràcter ambiental i de manteniment, a les quals fa referència el plec de especificacionstècniques. Les labors de manteniment de la maquinària no podran ocasionar abocaments decarburants, olis o altres productes nocius per al medi natural.
Tot el personal adscrit als serveis de recollida de residus haurà de rebre formació periòdica sobreles seues diferents tasques. Aquesta formació tractarà dels productes i mètodes de neteja, elsequips o màquines utilitzats, la gestió dels residus, economia circular i els aspectes relacionatsamb la salut, la seguretat i el medi ambient. Per a donar compliment a aquesta exigèncial'adjudicatari haurà de presentar un pla de formació en el termini de sis mesos des de la signaturadel contracte, o dos mesos des de l'inici de la prestació del servei, la qual cosa abans succeïsca. Elcontractista haurà de disposar d'un registre d'aquestes mesures de formació (formaciópreliminar/professional) a la disposició de l'òrgan de contractació.
Hauran de complir-se les següents condicions referides a la prevenció de la contaminacióatmosfèrica i acústica:
La maquinària utilitzada ha de tenir baixos nivells de sorolls i gasos contaminants, segons elcertificat d'homologació d'aprovació de la maquinària (CE-type approval cerificate), i elcorresponent marcat acústic d'acord amb la Directiva 2000/14/CE. El personal haurà d'estar
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format per a l'execució de bones pràctiques durant el servei per a minimitzar el soroll i format enconducció eficient.En tot moment s'ha de garantir que la maquinària no supera els nivells de soroll establits, i que esrealitza un correcte manteniment a l'efecte de garantir durant el seu cicle de vida les citadesespecificacions. El contractista haurà de presentar la fitxa tècnica del vehicle, en la figura aquestainformació, o bé els resultats dels assajos acreditatius del compliment dels nivells d'emissióindicats.
Els motors de la maquinària únicament han d'estar en funcionament el temps estrictamentnecessari per al desenvolupament de l'activitat. Els vehicles vinculats a l'execució del contractecircularan sense realitzar acceleracions brusques i a una velocitat reduïda.
Conseqüències de l'incompliment de les condicions especials d'execució
L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte, en tant que obligacióessencial del contracte, es considerarà falta molt greu, que podrà provocar la imposició de lespenalitats assenyalades en aquest plec o la resolució del contracte, mitjançant resoluciómotivada de l'òrgan de contractació, sense perjudici d'altres conseqüències previstes legalment.

32. DRETS I OBLIGACIONSDEL CONTRACTISTA
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:
1. Drets del Contractista
Constitueixen drets del contractista els següents, a més dels compresos en la resta del presentplec i altres disposicions que resulten d'aplicació:
a) Realitzar l'objecte del contracte en els termes derivats del present Plec, del PPTP, de la seuaOferta i del Contracte.
b) Recaptar de la Mancomunitat de la Ribera Alta la col·laboració necessària durant la duraciódel contracte.

2. Obligacions del Contractista
Constitueixen obligacions del contractista les descrites en la clàusula 2.1.2. del PPTP, a més de lescompreses en la resta del present document i altres disposicions que resulten d'aplicació:
1. Obligacions de caràcter general
a) Complir les obligacions previstes en el present Plec de condicions Administratives Particulars,en el Plec de Prescripcions Tècniques, en els estudis de viabilitat, el contracte que esformalitze, i les instruccions que en exercici de les potestats que li corresponga, li dirigisca la
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Mancomunitat de la Ribera Alta. Tot això, de conformitat al seu risc i ventura, amb assumpciódels costos i despeses que d’ells es deriven.
b) Obtindre totes les autoritzacions i permisos, tant oficials com particulars, que esrequerisquen per a la prestació del servei amb anterioritat al començament d'aquest.
c) Facilitar l'exercici de les funcions de control i fiscalització dels serveis que corresponen al'entitat local, emplenant i presentant en el termini fixat la documentació requerida perl'Administració per a l'exercici de tals funcions, segons clàusula 7 del PPTP.
d) Acreditar a l'entitat local el grau de compliment dels objectius de qualitat previstos en aquestPlec, per a això haurà de realitzar un control continu de la prestació del servei i remetreperiòdicament la documentació necessària.
e) Donar coneixement a la Mancomunitat sobre qualsevol anomalia o incidència en els serveis,que afecte la bona marxa d'aquests, comunicant-li-ho amb antelació suficient o, en el cas enel qual no fora possible aquesta antelació, immediatament després de l'ocurrència del fet.
f) Complir la legislació aplicable a l'exercici de la seua activitat i a la prestació dels serveis i, enparticular, la legislació de protecció del medi ambient.
g) Respectar el principi de no discriminació per raó de nacionalitat, d'acord amb el que esdisposa en l'article 288.d) de la LCSP, respecte de les empreses d'Estats membres de laComunitat Europea o signataris de l'Acord sobre Contractació Pública de l'Organització delComerç, en els contractes de subministrament que el concessionari adjudique com aconseqüència del servei públic.
h) Respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tinga accés en ocasió de laprestació del servei a la qual s'haguera atorgat aquest caràcter en els plecs, en el contracte oen les proposicions de les empreses participants en el procediment d'adjudicació o la que perla seua pròpia naturalesa haja de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà duranttota l'execució del contracte.
i) Complir la legislació de protecció de dades de caràcter personal, en la seua qualitatd'encarregats del tractament de dades personals.

2. Obligacions específiques relatives a la prestació del servei
a) Prestar el servei amb la qualitat exigida i amb estricta subjecció a l'exigit en la documentaciócontractual, podent dictar les instruccions oportunes, sense perjudici de les potestats del'Administració.
b) Els detergents emprats per a la neteja dels contenidors seran adequats al treball a realitzar, ien cap cas, poden utilitzar-se detergents que no siguen biodegradables.
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c) Complir les obligacions que es deriven dels Convenis que l'entitat local tinga subscrits amb elsdiferents Sistemes Integrats de Gestió de residus o als quals es trobe adherida.
d) Garantir el dret dels ciutadans a ser beneficiaris del servei, en els termes previstos en ladocumentació contractual.
e) No interrompre la prestació del servei per cap motiu, ni encara en el cas de demora en elpagament, excepte en els casos i amb subjecció als requisits legalment previstos.
f) Continuar en la prestació del servei una vegada extingit el servei, fins al moment en què elmateix comence a ser prestat per un nou concessionari o per la pròpia entitat local.
g) Prestar el servei de manera que no afecte el normal desenvolupament de la circulació devehicles i vianants i de les activitats comercials desenvolupades en la via pública.
h) Indemnitzar els danys que es causen a tercers com a conseqüència de la prestació del servei,excepte quan el mal siga produït per causes imputables a l'Administració.
3. Obligacions de caràcter laboral
a) L'empresa seleccionada s'obligarà al compliment, sota la seua exclusiva responsabilitat, deles disposicions vigents sobre relacions laborals, Conveni Col·lectiu, Seguretat Social iSeguretat i Higiene en el Treball i qualssevol altres disposicions aplicables.
b) L'empresa seleccionada serà responsable de qualsevol incompliment de l'esmentadanormativa i de qualsevol obligació que poguera derivar-se de les relacions laborals o d'unaaltra índole que mantinga amb el seu personal fix o temporal, els serveis del qual requeriraper al desenvolupament de les activitats objecte del Contracte.
c) L'adjudicatari serà responsable del pagament de tota classe de salaris, remuneracions,assegurances, així com de les reclamacions i indemnitzacions que se li sol·liciten davant lajurisdicció laboral, sense que en cap cas puga entendre's o presumir-se l'existència de caprelació entre aquest personal fix o temporal i la Mancomunitat de la Ribera Alta.
d) Prestarà l'atenció necessària al seu personal en el cas que patiren algun accident durant elseu treball. La possible assistència mèdica a què es fa referència, no exonerarà en cap cas al'empresa adjudicatària de les seues obligacions laborals.
e) L'adjudicatari dotarà al seu personal de totes les mesures de seguretat necessàries,obligant-se a complir tota la legislació vigent en matèria de salut laboral.
e) L'adjudicatari haurà de comptar amb tots els mitjans humans adequats per a la correctaexecució del contracte, venint obligat a afiliar a tot el personal a les seues ordres si n'hihaguera, a la Seguretat Social, en la forma prevista per les Lleis i altres disposicions en vigor.
f) Sense perjudici de les altres obligacions d'índole laboral que haja de complir el contractista,aquest haurà d'estar al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social. A fi del quees disposa en l'article 42 de l'Estatut dels treballadors. En aquest sentit, la Mancomunitat de
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la Ribera Alta quedarà autoritzada a comprovar que el concessionari està al corrent en elpagament de les quotes de la seguretat social, recaptant per escrit certificació negativa dedescoberts a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Així mateix, el concessionari tindràa la disposició de la Mancomunitat de la Ribera Alta els justificants de pagament a laSeguretat Social de tot el personal que treballe en l'execució d'aquest contracte.
g) Igualment ve obligat l'adjudicatari a formalitzar per escrit els contractes de treball amb tots icadascun dels treballadors si els calguera hagen d'ocupar-se en la prestació dels serveisobjecte d'aquest contracte, conformement al que es disposa en la vigent legislació laboral.
h) Tot el personal que l'empresa adjudicatària empre en la prestació dels serveis que escontracten cas que existisquen, haurà de percebre com a mínim els havers fixats en lesdisposicions i convenis laborals que li siguen d'aplicació obligatòria, estant l'empresaadjudicatària en tot moment, respecte al mateix, al corrent de pagament de les quotes de laSeguretat Social i d'Accidents de Treball.
i) D'igual forma, l'empresa adjudicatària ve obligada a complir respecte als seus empleats si n'hihaguera amb el marcat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
j) Així mateix el personal que aportació en el seu cas l'adjudicatari per a la realització delsserveis objecte del contracte actual no generarà cap mena de dret enfront de laMancomunitat de la Ribera Alta. Serà l'adjudicatari el que posseirà i mantindrà els drets iobligacions enfront del seu personal inherents a la seua qualitat d'empresari, d'acord amb elque es preveu per la vigent legislació laboral, sense que en cap cas la Mancomunitat de laRibera Alta resulte responsable de les decisions que es deriven en la relació entre elconcessionari i el seu personal, encara quan els acomiadaments que l'adjudicatari adoptara,anaren com a conseqüència d'incompliments en l'execució d'aquest contracte.
4. Obligacions respecte a la legislació tributària
L'empresa adjudicatària estarà obligada al pagament de qualsevol classe de tributs, impostos,taxes, etc. directes i indirectes, relacionats amb l'objecte del Contracte i serà únic responsableenfront de l'Administració en relació amb qualsevol reclamació o expedient derivat de ladeclaració i la liquidació d'aquests tributs, impostos, taxes, etc. als quals vinga sotmesa per raó dela seua naturalesa i/o activitats que duga a terme.

5. Obligació de subrogació del personal.
D'acord amb l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors i el capítol XI del “Conveni col·lectiu derecuperació i reciclatge de residus i matèries primes secundàries”, l'empresa contractista hauràde subrogar-se en els contractes laborals vigents amb les empreses del servei en lamancomunitat o en els municipis usuaris.
Aquesta subrogació s'ha del caràcter de servei públic obligatori de la recollida de residus i alcompromís per l'ocupació que manté la Mancomunitat de la Ribera Alta i haurà de respectar les
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categories professionals i costos indicats per les empreses que actualment presten el servei, totaixò d'acord amb la normativa i jurisprudència actual.
En el plec de prescripcions tècniques es recullen les dades oferides per l'empresa que actualmentpresta el servei als ajuntaments usuaris. En tot cas serà l'empresa la responsable de la seuaveracitat i comptarà amb l'obligació de facilitar la documentació requerida a la nova empresacontractista en els termes de l'article 50.3 del conveni col·lectiu citat sense que en cap cas esderive a la Mancomunitat de la Ribera Alta ni als ajuntaments usuaris cap responsabilitatrelacionada amb aqueixes dades, la seua veracitat o exactitud, ni tampoc de les relacions laboralsque no s'hagen indicat ni informat per aqueixes empreses.
La Mancomunitat de la Ribera Alta serà totalment aliena a les relacions laborals que establiscal'adjudicatari amb el personal que treballe en el servei, no fent-se càrrec d'aquest una vegadacesse l'adjudicatari.
No obstant això, i per a garantir el compliment de la normativa a cada moment, la Mancomunitatde la Ribera Alta podrà exigir a l'adjudicatari la presentació de la documentació acreditativa decomplir-se amb la legislació vigent.
Durant la vigència del contracte l'adjudicatari, sempre que es vaja a produir una variació en laplantilla amb què s'inicia el contracte, bé siga per jubilació, defunció, baixa voluntària,acomiadament, invalidesa permanent o una altra, o sempre que es produïsca una variació pernecessitats del servei, informarà de la Mancomunitat degudament aquesta variació. Així mateix,l'adjudicatari indicarà a la Mancomunitat i als ajuntaments usuaris quan el requerisquen lesdades dels treballadors adscrits al servei.
6. Obligacions relacionades amb l’igualtat d’oportunitats
El contractista evitarà o eliminarà en tota documentació i material qualsevol imatgediscriminatòria de la dona i es fomentarà una imatge amb valors d'igualtat, pluralitat de rols icorresponsabilitat.
S'incorporarà a tots els documents i suports que es produïsquen (informes, escrits, recollida dedades, estadístiques etc.) un ús del llenguatge i imatges no sexista.
En totes les accions formatives s'incorporarà la perspectiva de gènere.
Les accions de prevenció de riscos laborals i la salut laboral inclouran la perspectiva de gènere iadaptaran el seu contingut a les característiques diferenciades de sexe.

33. FACULTATS DE CONTROL I INSPECCIÓ
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:
La Mancomunitat com a titular del servei, podrà exercir sobre l'adjudicatari i l'explotació delservei, les facultats d'inspecció i control que tinga per convenient.
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La inspecció del servei l'exercirà la delegació corresponent, a través dels serveis tècnicsmunicipals i sota la supervisió directa del Director de servei. Aquest control podrà realitzar-se demanera directa o indirecta, segons es determine per la pròpia mancomunitat, i es durà a terme através d'un sistema de control de qualitat de les labors descrites en el present plec.
La delegació municipal podrà accedir en temps real a tota la informació i dades obtingudes através de sistemes electrònics instal·lats, fent ús de les tecnologies de la Informació iComunicacions.
L'adjudicatari estarà obligat a facilitar les labors d'inspecció als tècnics municipals o de laMAncomunitat, permetent-los la lliure entrada a les seues instal·lacions i accés als documentsrelatius a la prestació del servei.

34. DESPESES I IMPOSTOSA CÀRRECDEL CONTRACTISTA
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:
Són de compte del contractista totes les despeses derivades de la publicació de la licitació delcontracte, tant en butlletins oficials com, en el seu cas, en altres mitjans de difusió.
Tant en les ofertes presentades pels interessats, com en els pressupostos d'adjudicació s'entenencompresos totes les taxes i impostos, directes i indirectes, i arbitris municipals que gravenl'execució del contracte, que correran per compte del contractista, excepte l'IVA que haja de serrepercutit i suportat per l'Administració, que s'indicarà com a partida independent.
Es consideren també inclosos en la proposició de l'adjudicatari i en el preu del contracte totes lesdespeses que resultaren necessaris per a l'execució del contracte, inclosos els possiblesdesplaçaments.

35. CESSIÓ I SUBCONTRATACIÓDEL CONTRACTE
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:
Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits a un tercer, sempre que lesqualitats tècniques o personals del cedent no hagen sigut determinants per a l'adjudicació, i escomplisquen els requisits a què es refereix l'article 214 de la LCSP.
L’adjudicatari no podrà celebrar subcontractes, excepte en el cas que aquests recaiguen sobreprestacions accessòries, i sempre que medie autorització prèvia i expressa de l'òrgan decontractació, i en aquest cas hauran de complir-se els requisits establits en els articles 215 i 216de la LCSP.
En tot cas, la total responsabilitat del compliment del contracte enfront de la Mancomunitat de laRibera Alta correspon al contractista principal.
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36. SUSPENSIÓDEL CONTRACTE
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:
Si l'Administració acordara la suspensió del contracte o aquella tinguera lloc per l'aplicació delque es disposa en l'article 198.5 de la LCSP, s'alçarà una acta en la qual es consignaran lescircumstàncies que l'han motivada i la situació de fet en l'execució d'aquell.
Acordada la suspensió, l'Administració abonarà al contractista, en el seu cas, els danys i perjudicisefectivament patits per aquest, amb subjecció al que es disposa en l'apartat 2 de l'article 208 de laLCSP.

TÍTOL V. FINALIZACIÓDEL CONTRACTE
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:

37. RESOLUCIÓDEL CONTRACTE
La resolució del contracte tindrà lloc quan concórreguen les causes de resolució previstes en elsarticles 211, amb excepció dels supòsits contemplats en les seues lletres d) i e); i 292 de la LCSP.
A més de les assenyalades en l'apartat anterior, seran causes de resolució del contracte, lessegüents:
- L'incompliment pel contractista de l'obligació de confidencialitat respecte de la informació ala qual tinga accés amb motiu de l'execució del contracte.
- L'incompliment reiterat de les prescripcions tècniques del contracte.
- L'obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l'Ajuntament. Serà causa de resolució delcontracte per incompliment del contractista la reiterada obstrucció o falta de col·laboracióper a fer efectives les facultats de direcció i inspecció reconegudes a l'Administració, per si o através del responsable del contracte, prèviament advertida per escrit.
- Pèrdua sobrevinguda dels requisits per a contractar amb l'Administració.
- Incompliment de les obligacions essencials del contracte, conforme al que s'estableix enl'article 211 f) de la LCSP.
- L'incompliment per part de l'adjudicatari del termini establit en l'article 109.2 de la LCSP per ala reposició o ampliació de la garantia definitiva en el cas que es facen efectives sobre ellapenalitats o indemnitzacions que li siguen exigibles.
- L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials.
- Qualssevol altres establides en la normativa de contractació pública.
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Quan el contracte es resolga per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, senseperjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el queexcedisquen de l'import de la garantia.

38. INCOMPLIMENT
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:
Constitueixen obligacions del Concessionari les descrites en la clàusula 2.1.2. del PPTP.
Si de l'incompliment per part del contractista es derivara pertorbació greu i no reparable peraltres mitjans en el servei públic i l'Administració no decidira la resolució del contracte, podràacordar la intervenció del mateix fins que aquella desaparega. En tot cas, el contractista hauràd'abonar a l'Administració els danys i perjudicis que efectivament li haja ocasionat.
1.- Penalitats per Incompliment
Quan el contractista haja incomplit l'adscripció a l'execució del contracte de mitjans personals omaterials suficients per a això, s'imposaran penalitats en la proporció que establisca l'entitatlocal.
Si l'incompliment és considerat com a greu i atenent la seua condició de deure essencial tal coms'estableix en la clàusula relativa a les obligacions, podrà donar lloc a la resolució del contracte.
Les penalitats s'imposaran per acord de Presidècia, i es faran efectives mitjançant deducció de lesquantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagen d'abonar-se al contractista osobre la garantia que, en el seu cas, s'haguera constituït, quan no puguen deduir-se de lesesmentades certificacions.

2.- Els incompliments de les obligacions derivades del contracte durant la seua execució podranser qualificats commolt greus, greus o lleus:
a) Molt greus:

Que suposen la resolució del contracte, a més de les previstes legalment:
a. No posar per l'adjudicatari tots els mitjans necessaris per a assolir els objectius fixats al PPT.b. No donar inici a la prestació del servei dins del termini assenyalat en el contracte.c. Tres faltes molt greus sancionades amb multa, o 6 faltes greus i lleus durant 1 any natural.

Que suposen multa:
- Relacionades amb la qualitat en la prestació del servei:
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a. Incompliments de forma reiterada de la freqüència i/o horari de recollida o dels dies deserveis (la reiteració es considerarà a partir de l’incompliment de 2 freqüències per servei).b. Portar els residus a centres de tractament no autoritzats.c. La paralització o interrupció de la prestació dels serveis excepte causa de força major.d. L'incompliment dels serveis mínims que s'estableixen en situacions de vaga o de conflicted'empresa.e. La prestació manifestament defectuosa i irregular dels serveis sense causa justificada.
- Relacionades amb el personal i equipament de l'adjudicatari:

a. No disposar del parc mòbil requerit o compromès a l'oferta de l'adjudicatari, o que nocompliquen amb la normativa en vigor.b. No integrar sistemes de posicionament (GPS) a tots els vehicles del contracte, d'acord ambl'exposat al PPT o equips de lectura RFID dels vehicles adscrits al servei de recollida porta aporta.c.La tinença de les instal·lacions, els vehicles o el material en defectuós estat de conservació,funcionament o neteja.
- Relacionades amb altres motius:

a. La desobediència a les ordres oficials de la Mancomunitat, relatives a l'ordre, règim i formade prestació dels serveis i en general a les normes que regulen la prestació d'aquests.b. La manipulació o frau en la facturació dels serveis.c. La negativa o resistència a permetre la fiscalització dels serveis per part de laMancomunitat.d. L'incompliment de les obligacions legals vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i deSeguretat i Salut laboral.e. La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions greus. La tercera infracció greuconstituirà una infracció molt greu Reiteració de dues faltes molt greus.f. Incompliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient.

b) Greus:
- Relacionades amb la qualitat en la prestació del servei:

a. La recollida mesclada de diferents fraccions de residus.b La no recollida o recollida deficient de residus voluminosos correctament depositats.c. Incomplir les indicacions de la Mancomunitat respecte als destins dels residus.d. Incompliments de la freqüència i/o horari de recollida o dels dies de serveis.e. Incomplir amb l'obligació de controlar i anotar el pes dels residus aportats.f. No portar un control de fluxos, buidades i incidències de la recollida.g. No realitzar el manteniment i rentat de les àrees i dels contenidors instal·lats.h No fer el manteniment del sistema que permetre el control, buidades i incidències de larecollida.
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i. Incomplir l’objectiu mínim de qualitat d’assolir un màxim d’un 5 % d’impropis per la FORM id’un 20 % pels envasos lleugers, fet que es troba condicionat al correcte desenvolupament deles tasques dels operaris de recollida.j. No començar la prestació del servei en les dates previstes en el present PCAP, segons lesprevisions estarblertes en la clausula de fasse d’implantació del servei del present PCAP per acada Ajuntament.
- Relacionades amb la informació sol·licitada a l'adjudicatari:

a La no presentació puntual o la presentació incompleta dels justificants dels treballsrealitzats o dels informes sol·licitats per la Mancomunitat.b. L'absència o falta de veracitat de la informació sol·licitada.
- Relacionades amb el personal i equipament de l'adjudicatari:

a. La falta d'elements de seguretat exigits per a la prestació del servei.b. La detecció d'un nivell de soroll dels equips per damunt dels nivells contractualmentpermesos.c. Els incidents o el tracte incorrecte del personal del contractista cap al veïnat o cap alsusuaris del servei.d. La dotació insuficient i no justificada dels equips de treball, tant en mitjans de personal comde material.e. No suplir l'absència d'un treballador.f. L'incompliment de les obligacions relacionades amb la igualtat d'oportunitats al qual estàsubjecte el contracte actual.g. Els incidents del personal pertanyent a l'empresa adjudicatària amb terceres persones,tant per tracte incorrecte, com per deficiència de la prestació del servei sense causajustificada.
- Relacionades amb altres motius:

a. L'incompliment de la fase d'implantació del servei establida en la clàusula 2.5 del Plec dePrescripcions Tècniques Particulars o, si escau, el termini de temps que haguera especificatl'adjudicatari en la seua oferta. Cada setmana de retard computarà com una nova falta greu.b. L'incompliment de les obligacions relacionades amb el règim de doble oficialitat lingüísticaal qual està subjecte el contracte actual.c. La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions lleus. La tercera infracciólleu constituirà una infracció greu.d. La modificació del servei sense causa justificada, ni notificació.
c) Lleus

a. La falta de puntualitat en la iniciació dels treballs respecte a l'horari previst i l'incomplimentde l'horari establert.b. La parada temporal dels equips sense causa justificada.c. Comunicar amb retard o incorrectament les dades sobre cada transport.d. No complir en el manteniment i neteja del parc mòbil.e. No executar la recollida d'una tipologia de residus segons la planificació prevista.
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f. La no substitució d'un contenidor amb un deficient funcionament en un termini de 24 horesen cas què es tracte d'un contenidor d'obertura mitjançant clau o targeta.g. Que el personal adscrit al servei no tinga la formació específica.h. No posar l'etiqueta informativa a l’ansa del cubell, quan es procedeix a la no recollida de lesdeixalles lliurades.i. Qualsevol dels no previstos com a greu o molt greu i que siguen considerats treballsdefectuosos pel/la supervisor/a tècnic/a.La falta de substitució dels contenidors trencats o en mal estat en un termini de 15 dies.L'incompliment del calendari de rentada o la falta del mateix en la freqüència programadaper a cada servei de recollida en el Plec Tècnic.
La qualificació de qualsevol incompliment dins dels apartats anteriors, correspon única iexclusivament a la Mancomunitat de la Ribera, prèvia audiència del contractista.
3.- Per aquests incompliments es podrà establir les següents sancions, conforme a la seuatipificació i prèvia la tramitació de l’ oportú expedient sumari amb audiència del contractista:
- Incompliments molt greus: Resolució del contracte o multa de 6.001 euros fins a 12.500euros.
- Incompliments greus: Multa de 2.001 euros a 6.000 euros
- Incompliments lleus: Multa de 600 euros fins a 2.000 euros

39. PROTECCIÓDEDADESDE CARÀCTER PERSONAL
Serà d’aplicació per a cadascun dels lots el següent:
De conformitat amb la Disposició addicional 25a de la LCSP, els contracte que impliquen eltractament de dades de caràcter personal hauran de respectar en la seua integritat la Lleiorgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seuanormativa de desenvolupament.
En la mesura en què les prestacions i el compliment del contracte actual impliquen un accés del'adjudicatari a les dades de caràcter personal incorporats als fitxers dels quals siga titular laMancomunitat, el Contractista tindrà la consideració d'encarregat del tractament. En aquestsupòsit, l'accés a aqueixes dades no es considerarà comunicació de dades, quan es complisca elque es preveu en l'article 12.2 i 3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. En tot cas, lesprevisions de l'article 12.2 d'aquesta Llei hauran de constar per escrit.
Quan finalitze la prestació contractual, les dades de caràcter personal hauran de ser destruïts oretornats a la Mancomunitat o a l'encarregat de tractament que aquesta haguera designat. Eltercer encarregat del tractament conservarà degudament bloquejats les dades en tant poguerenderivar-se responsabilitats de la seua relació amb l'entitat responsable del tractament. En el casque un tercer tracte dades personals per compte del contractista, encarregat del tractament,hauran de complir-se els següents requisits:
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a) Que aquest tractament s'haja especificat en el contracte signat per la Mancomunitat i elContractista.
b) Que el tractament de dades de caràcter personal s'ajuste a les instruccions de laMancomunitat.
c) Que el Contractista encarregat del tractament i el tercer formalitzen el contracte en elstermes previstos en l'article 12.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
d) Que l'adjudicatari informe a la Mancomunitat.
L'adjudicatari expressament es compromet a adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzativanecessàries establides en l'article 9 de la Llei orgànica 15/1999 i en les normes reglamentàriesque la desenvolupen, que garantisquen la seguretat de les dades personals i eviten la seuaalteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat tenint en compte de l'estat de la tecnologia, lanaturalesa de les dades objecte de tractament i els riscos al fet que els mateixos estiguenexposats, ja provinguen de l'acció humana o del medi físic o natural. Qualsevol incident deseguretat que l'adjudicatari detecte haurà de ser informat a la Mancomunitat per a ser anotat, siescau, en el seu registre d'incidències.
En tot cas s'obliga a aplicar les mesures de seguretat del nivell que corresponguen en funció de lesdades a tractar, de conformitat amb el que es preveu en el Reial decret 1720/2007, de 21 dedesembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
L'adjudicatari vindrà obligat a exonerar a la Mancomunitat de qualsevol mena de responsabilitatenfront de tercers, per reclamacions de qualsevol índole que tinguen origen en l'incompliment deles obligacions de protecció de dades de caràcter personal que li incumbeixen en la seua condiciód'encarregat del tractament i respondrà enfront de la Mancomunitat del resultat d'aquestesaccions, prestant-li la seua ajuda en l'exercici de les accions que li pogueren correspondre.

L'empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret professional respecte ales dades de caràcter personal dels quals hagen pogut tenir coneixement per raó de la prestaciódel contracte, obligació que subsistirà encara després de la finalització d'aquest, de conformitatamb l'article 10 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades deCaràcter Personal.
L'adjudicatari haurà de formar i informar el seu personal de les obligacions que en matèria deprotecció de dades estiguen obligats a complir en el desenvolupament de les seues tasques per ala prestació del contracte, especialment les derivades del deure de secret, responent l'empresaadjudicatària personalment de les infraccions legals en què per incompliment dels seus empleatses poguera incórrer.

L'adjudicatari i el seu personal durant la realització dels serveis que es presten com a conseqüènciadel compliment del contracte, estaran subjectes a l'estricte compliment dels documents deseguretat de les dependències municipals en les quals es desenvolupe el seu treball. Si el contracteadjudicat implica el tractament de dades de caràcter personal s'haurà de respectar en la seuaintegritat la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
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Personal, i la seua normativa de desenvolupament, de conformitat amb el que s'estableix en ladisposició addicional vint-i-cinquena de la LCSP.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tingaaccés en ocasió de l'execució del contracte a la qual se li haguera donat el referit caràcter en elsplecs o en el contracte, o que per la seua pròpia naturalesa haja de ser tractada com a tal. Aquestdeure es mantindrà durant cinc anys, a comptar des de l'extinció del contracte.
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Licitación para la contratación del SERVICIO MANCOMUNADO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOSMUNICIPALES LOTE______ /OFERTA INTEGRADORA (especificar el lote u oferta integradora en sucaso, a la que se aplica) de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
Don/Doña [*], con DNI [*], actuando en nombre propio o en representación de [*], con CIF [*] ydomicilio a efectos de notificaciones en [*], en mi calidad de [*], según escritura de poder otorgadaante el Notario del Ilustre Colegio de [*] don/doña [*], de fecha [*] y número [*] de protocolo [*],número de teléfono [*], número de fax [*] y dirección de correo electrónico [*]
EXPONGO
Que cumpliendo los requisitos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas por el que seconvoca la licitación para la adjudicación de un Contrato concesión del SERVICIO MANCOMUNADODE RECOGIDA SELECITVA DE RESIDUOS MUNICIPALES LOTE______ /OFERTA INTEGRADORA de laMancomunitat de la Ribera Alta.
SOLICITO
Participar en el citado concurso, con expreso sometimiento a las cláusulas recogidas en el Pliego deCláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el mismo.
En [*], a [*] de [*] de 2020.

Firma y sello de la empresa
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ANEXO II
EMPRESAS EXTRANJERAS

Don/Doña [*], con DNI [*], actuando en nombre propio o en representación de [*], con CIF [*] ydomicilio a efectos de notificaciones en [*], en mi calidad de [*], según escritura de poder otorgadaante el Notario del Ilustre Colegio de [*] don/doña [*], de fecha [*] y número [*] de protocolo [*],número de teléfono [*], número de fax [*] y dirección de correo electrónico [*]
DECLARO
Que la empresa a la que represento SE SOMETE a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunalesespañoles de cualquier orden que sean competentes para todas las incidencias que de modo directoe indirecto pudiesen derivar del presente Contrato licitado por la Mancomunitat de la Ribera Alta.,con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
En [*], a [*] de [*] de 2020.

Firma y sello de la empresa
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE PODERES

Don/Doña [*], con DNI [*], actuando en nombre propio o en representación de [*], con CIF [*] ydomicilio a efectos de notificaciones en [*], en mi calidad de [*], número de teléfono [*], número defax [*] y dirección de correo electrónico [*]
DECLARO
Que los poderes otorgados por la mercantil [*] a mi favor mediante escritura de poder otorgada anteel Notario del Ilustre Colegio de [*] don/doña [*], de fecha [*] y número [*] de protocolo, siguenvigentes a fecha de hoy.
En [*], a [*] de [*] de 2020.

Firma y sello de la empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

En Alzira, a _____ de ________ de_________.
D./Dª __________________________, de nacionalidad ___________, provisto deD.N.I./N.I.E./pasaporte nº ___________, vecino/a de ____________, provincia de___________, con domicilio a efectos de notificaciones en _________________, teléfono_____________, dirección de correo electrónico habilitada _________________, actuandoen nombre propio/en representación de ___________________, en calidad de___________, con N.I.F. ____________, como licitador interesado en participar en elprocedimiento de adjudicación del contrato del servicio municipal de recogida y transporte de losresiduos sólidos urbanos y de limpieza viaria del municipio de Algemesí, convocado por elAyuntamiento.

DECLARABAJO SURESPONSABILIDAD
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del expediente que tiene por objeto:
CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIO MANCOMUNADO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOSMUNICIPALES LOTE_______/OFERTA INTEGRADORA (especificar el lote u oferta integradora en sucaso, a la que se aplica. Una declaracion por cada oferta que se presente)
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero delartículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que setransponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de servicios,en concreto:
Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de solvenciaeconómica, financiera y técnica o profesional.
Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimientode sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hacereferencia en el presente apartado, en caso de que sea propuesto como adjudicatario delcontrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
TERCERO. (Marcar opción a declarar)
________ No haber sido adjudicataria o no haber participado en la elaboración de lasespecificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato y/o no haberasesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación,
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individualmente o mediante unión temporal de empresa, o mediante empresa vinculada deconformidad con el art. 42 del Código de comercio.
_________ Haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de lasespecificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato y/o haberasesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento decontratación, individualmente o en nombre propio o mediante unión temporal de empresa, omediante empresa vinculada de conformidad con el art. 42 del Código de comercio.
CUARTO. (Marcar opción a declarar)

_______ Pertenecer a un grupo de empresas. Relacionar las empresas del grupo que sepresentan a esta licitación sea individualmente o en compromiso de UTE.
________No pertenecer a ningún grupo de empresas.
QUINTO.
Que me comprometo a designar un coordinador técnico integrado en la propia plantilla de laempresa contratista, el cual actuará como único interlocutor con la Administración, siendocomunicada su designación a la Administración a la firma del contrato. Y a adscribir a laejecución del contrato los medios personales y materiales exigidos en el PPTP yPCAP cuyo mantenimiento tendrá el carácter de obligación esencial en caso de que se incumplan,con los efectos previstos en el artículo 211 y 192.2 de la LCSP 9/2017.
SEXTO. (Marcar opción a declarar)
________ Que no se ha producido ninguna variación en las condiciones y circunstancias quesirvieron de base para conceder la certificación del Registro Oficial de Licitadores yEmpresas Clasificadas del Sector Público o el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas dela Comunitat Valenciana, incluida la clasificación, en su caso.
________ Que sí se ha producido variación en las condiciones y circunstancias que sirvieron debase para conceder la certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadasdel Sector Público o el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana,incluida la clasificación, en su caso.
SÉPTIMO. Que, según lo establecido en el artículo 2 del Decreto 279/2004, de 17 dediciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan medidas en losprocedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para elfomento del empleo de las personas con discapacidad, la empresa (Marcar opción a declarar):
_______ Cumple con la obligación de tener empleados, durante la vigencia del contrato,trabajadores discapacitados en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanzaun número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con elartículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 3diciembre, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad yde su inclusión social.
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_______ El número global de trabajadores de plantilla asciende a _______y el número particular detrabajadores con discapacidad en la misma asciende a ___________, lo que se acreditaaportando certificado de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y copiabásica de los contratos celebrados con trabajadores discapacitados, en los términos previstos en elartículo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores.
________ No tiene la obligación de tener empleados a trabajadores discapacitados, al noalcanzar la empresa un número de 50 trabajadores.
_________ Aunque alcanza la empresa un número de 50 o más trabajadores, excepcionalmenteestá exenta de la obligación de reservar una cuota de puestos de trabajo parapersonas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 42.1 del Real DecretoLegislativo 1/2013, de 3 diciembre, Texto Refundido de la Ley General de derechos de laspersonas con discapacidad y de su inclusión social, y cumple con las medidas alternativas de losartículos 2 y 3 del RD 364/2005, de 8 de abril. Para acreditar este extremo se adjunta:
• Una copia del certificado de excepcionalidad en vigor.• Documentos acreditativos del cumplimiento de las medidas.

OCTAVO. Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquierorden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgirdel contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudieracorresponder al licitador. [Solo en caso de empresas extranjeras].

Y para que conste, firmo la presente declaración.
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ANEXO V
PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE Nº 1

Don/Doña [*], con DNI [*], actuando en nombre propio o en representación de [*], con CIF [*] ydomicilio a efectos de notificaciones en [*], en mi calidad de [*], según escritura de poder otorgadaante el Notario del Ilustre Colegio de [*] don/doña [*], de fecha [*] y número [*] de protocolo [*],número de teléfono [*], número de fax [*] y dirección de correo electrónico [*]
DECLARO
1. Que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder seradjudicatario/a del contrato del “SERVICIO MANCOMUNADO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOSMUNICIPALES LOTE Nº 1 DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA”.
2. Que me comprometo en nombre y representación de [*], a ejecutar el contrato con sujeciónestricta a los requisitos y las condiciones estipulados en los pliegos de cláusulas administrativasparticulares y de prescripciones técnicas del contrato, por los importes siguientes:
2.1. Por la totalidad de las prestaciones del contrato del servicio de recogida y traslado de residuosal gestor autorizado para su recuperación LOTE Nº 1:
a) Precio (IVA excluido): [*] (en números)[*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA (euros) [...] (en números); [*] (en letras).
- Precio (IVA incluido): [*] (en números); [*] (en letras).
2.2 Por la prestación del servicio de recogida y traslado de residuos modalidad puerta a puerta detodas las fracciones al gestor autorizado para su recuperación.
- Precio (IVA excluido): [*] euros/habitante de recogida (en números) al año [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
2.3. Por la prestación del servicio de recogida y traslado de residuos modalidad contenedores detodas las fracciones al gestor autorizado para su recuperación.
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- Precio (IVA excluido): [*] euros/habitante de recogida (en números) al año [ (en números) [*](en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
2.4. Por la prestación del servicio de recogida y traslado de residuos modalidad contenedores deenvases ligeros y papel y carton al gestor autorizado para su recuperación.
- Precio (IVA excluido): [*] euros/contenedor de recogida al año(en números) [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
2.5. El coste unitario de cada ruta de servicio para las distintas fracciones que consta en el estudioeconómico que se acompaña a la presente oferta de conformidad con lo establecido en el PPTP,anexos y el PCAP sin IVA. (Detallar rutas para cada modalidad de servicio a prestar).
INDICAR MODALIDAD RECOGIDA:___________________________
COSTE TOTAL DE RECOGIDASDE LA FRACCIÓN (cada una de’ellas por separado)
DESCRIPCIÓN Dura-ción(h)

Tipovehiculo Costehorariovehiculo (€)
Operarios Costehorariooperarios (€/h)

Costetotalruta (€)
Nºrutas/año Costetotal(€)

Ruta 1
Ruta 2
Ruta ...
TOTAL RUTAFRACCIÓ ...

3. CONTENEDORES PARA ACTOS Y ACONTECIMIENTOS MUNICIPALES
CONCEPTO: Aceptación vaciado de los contenedores en el camión recolector y retirada de doscontenedores de 1.100 litros –por cada fracción de recogida-, por cada 10.000 habitantes o fracción deesta cantidad, para entregar a los municipios cuando los necesitan por actos y acontecimientos. Con unmáximo de tres solicitudes al año por municipio: ____SÍ /____NO (Marcar la opción propuesta en laoferta económica)



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025

Seu : C/Taronger 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42 Fax 96 241 41 72Correu electrònic: info@manra.org http:\\www.manra.org

74

En caso de aceptación marcar la opción del número a veces que se proponen:
_____ 1 vez/ año_____ 2 veces/año_____ 3 veces/año

2. ACEPTACIÓN DE UNA RECOGIDA SEMANAL A COMERCIOS DIURNA DE ENVASESLIGEROS.
_________SÍ_________NO
3. ACEPTACIÓN DE UNA RECOGIDA SEMANAL A COMERCIOS DIURNA DE PAPEL YCARTÓN.
_________SÍ_________NO
En [*], a [*] de [*] de 2020
Firma y sello de la empresa
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ANEXO V
PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE Nº 2

Don/Doña [*], con DNI [*], actuando en nombre propio o en representación de [*], con CIF [*] ydomicilio a efectos de notificaciones en [*], en mi calidad de [*], según escritura de poder otorgadaante el Notario del Ilustre Colegio de [*] don/doña [*], de fecha [*] y número [*] de protocolo [*],número de teléfono [*], número de fax [*] y dirección de correo electrónico [*]
DECLARO
1. Que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder seradjudicatario/a del contrato del “SERVICIO MANCOMUNADO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOSMUNICIPALES LOTE Nº 2 DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA”.
2. Que me comprometo en nombre y representación de [*], a ejecutar el contrato con sujeciónestricta a los requisitos y las condiciones estipulados en los pliegos de cláusulas administrativasparticulares y de prescripciones técnicas del contrato, por los importes siguientes:
2.1. Por la totalidad de las prestaciones del contrato del servicio de recogida y traslado de residuosal gestor autorizado para su recuperación LOTE Nº 2:
a) Precio (IVA excluido): [*] (en números)[*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA (euros) [...] (en números); [*] (en letras).
- Precio (IVA incluido): [*] (en números); [*] (en letras).

2.2. Precio unitario por cada ruta de servicio para la realización de los siguientes servicios:
1. Servicio de recogida y transporte a planta de tratamiento de fracción resto o rechazo no reciclable
- Precio/ruta (IVA excluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio/ruta (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).

2. Servicio de recogida y transporte a planta de tratamiento de papel-cartón.
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- Precio/ruta (IVA excluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio/ruta (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).

3. Servicio de recogida y transporte a planta de tratamiento de envases ligeros.
- Precio/ruta (IVA excluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio/ruta (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).

4. Servicio de recogida y transporte a planta de tratamiento de materia orgánica (biorresiduos).
- Precio/ruta (IVA excluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio/ruta (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
5. Servicio de recogida y transporte a planta de tratamiento de vidrio.
- Precio/ruta (IVA excluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio/ruta (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
6. ServIcio de limpieza de contenedores temporals i CF
- Precio (IVA excluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio/ruta (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025

Seu : C/Taronger 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42 Fax 96 241 41 72Correu electrònic: info@manra.org http:\\www.manra.org

77

7. Servicio de mantenimiento de contenedores.
- Precio (IVA excluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio/ruta (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
8. Servicio de traslado i reubicación de contenedores y otros trabajos afines.
- Precio (IVA excluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).

1. ACEPTACIÓN DE UNA RECOGIDA SEMANAL DIURNA DE ENVASES LIGEROS.
_________SÍ_________NO
2. ACEPTACIÓN DE UNA RECOGIDA SEMANAL DIURNA DE PAPEL Y CARTÓN.
_________SÍ_________NO
3. ACEPTACIÓN DE RECOGIDA DE 200 TN MÁS DE LAS PREVISTAS EN EL PPTP DE LAFRACCIÓN PODA.
_________SÍ_________NO En [*], a [*] de [*] de 2020Firma y sello de la empresa
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ANEXO V
PROPOSICIÓN ECONÓMICA OFERTA INTEGRADORA

Don/Doña [*], con DNI [*], actuando en nombre propio o en representación de [*], con CIF [*] ydomicilio a efectos de notificaciones en [*], en mi calidad de [*], según escritura de poder otorgadaante el Notario del Ilustre Colegio de [*] don/doña [*], de fecha [*] y número [*] de protocolo [*],número de teléfono [*], número de fax [*] y dirección de correo electrónico [*]
DECLARO
I. Que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder seradjudicatario/a del contrato del “SERVICIO MANCOMUNADO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOSMUNICIPALES OFERTA INTEGRADORA DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA”.
II. Que me comprometo en nombre y representación de [*], a ejecutar el contrato con sujeciónestricta a los requisitos y las condiciones estipulados en los pliegos de cláusulas administrativasparticulares y de prescripciones técnicas del contrato, por los importes siguientes:
III. Por la totalidad de las prestaciones del contrato del servicio de recogida y traslado de residuos algestor autorizado para su recuperación OFERTA INTEGRADORA (LOTE 1+LOTE2):
a) Precio (IVA excluido): [*] (en números)[*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA (euros) [...] (en números); [*] (en letras).
- Precio (IVA incluido): [*] (en números); [*] (en letras).

3.1. Por la totalidad de las prestaciones del contrato del servicio de recogida y traslado de residuosal gestor autorizado para su recuperación LOTE Nº 1:
a) Precio (IVA excluido): [*] (en números)[*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA (euros) [...] (en números); [*] (en letras).
- Precio (IVA incluido): [*] (en números); [*] (en letras).
3.1.1. Por la prestación del servicio de recogida y traslado de residuos modalidad puerta a puerta detodas las fracciones al gestor autorizado para su recuperación lote nº 1.
- Precio (IVA excluido): [*] euros/habitante de recogida (en números) al año [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
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- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
3.1.2.. Por la prestación del servicio de recogida y traslado de residuos modalidad contenedores detodas las fracciones al gestor autorizado para su recuperación lote nº 1.
- Precio (IVA excluido): [*] euros/habitante de recogida (en números) al año [ (en números) [*](en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
3.1.3. Por la prestación del servicio de recogida y traslado de residuos modalidad contenedores deenvases ligeros y papel y carton al gestor autorizado para su recuperación lote nº 1.
- Precio (IVA excluido): [*] euros/contenedor de recogida al año(en números) [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
3.1.4. El coste unitario de cada ruta de servicio para las distintas fracciones que consta en el estudioeconómico que se acompaña a la presente oferta de conformidad con lo establecido en el PPTP,anexos y el PCAP lote nº 1 sin IVA(Detallar rutas para cada modalidad de servicio a prestar).
INDICAR MODALIDAD RECOGIDA:___________________________
COSTE TOTAL DE RECOGIDASDE LA FRACCIÓN (cada una de’ellas por separado)
DESCRIPCIÓN Dura-ción(h)

Tipovehiculo Costehorariovehiculo (€)
Operarios Costehorariooperarios (€/h)

Costetotalruta (€)
Nºrutas/año Costetotal(€)

Ruta 1
Ruta 2
Ruta ...
TOTAL RUTAFRACCIÓ ...

IV. Formulo, opcionalment, las siguientesMEJORAS:
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4.1.MEJORA: CONTENEDORES PARA ACTOS Y ACONTECIMIENTOS MUNICIPALES
CONCEPTO: Mejora consistente en aceptación vaciado de los contenedores en el camión recolector yretirada de dos contenedores de 1.100 litros –por cada fracción de recogida-, por cada 10.000habitantes o fracción de esta cantidad, para entregar a los municipios cuando los necesitan por actos yacontecimientos. Con un máximo de tres solicitudes al año por municipio: ____SÍ /____NO (Marcar laopción propuesta en la oferta económica)
En caso de aceptación marcar la opción del número a veces que se proponen:
_____ 1 vez/ año_____ 2 veces/año_____ 3 veces/año
5. ACEPTACIÓN DE UNA RECOGIDA SEMANAL A COMERCIOS DIURNA DE ENVASESLIGEROS.
_________SÍ_________NO
6. ACEPTACIÓN DE UNA RECOGIDA SEMANAL A COMERCIOS DIURNA DE PAPEL YCARTÓN.
_________SÍ_________NO
7. Por la totalidad de las prestaciones del contrato del servicio de recogida y traslado de residuos algestor autorizado para su recuperación LOTE Nº 2:
a) Precio (IVA excluido): [*] (en números)[*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA (euros) [...] (en números); [*] (en letras).
- Precio (IVA incluido): [*] (en números); [*] (en letras).

7.1. Precio unitario por cada ruta de servicio para la realización de los siguientes servicios lote nº 2:
1. Servicio de recogida y transporte a planta de tratamiento de fracción resto o rechazo no reciclable
- Precio/ruta (IVA excluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
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- Precio/ruta (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).

2. Servicio de recogida y transporte a planta de tratamiento de papel-cartón.
- Precio/ruta (IVA excluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio/ruta (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).

3. Servicio de recogida y transporte a planta de tratamiento de envases ligeros.
- Precio/ruta (IVA excluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio/ruta (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).

4. Servicio de recogida y transporte a planta de tratamiento de materia orgánica (biorresiduos).
- Precio/ruta (IVA excluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio/ruta (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
5. Servicio de recogida y transporte a planta de tratamiento de vidrio.
- Precio/ruta (IVA excluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio/ruta (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
6. ServIcio de limpieza de contenedores temporals i CF
- Precio (IVA excluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
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- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio/ruta (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
7. Servicio de mantenimiento de contenedores.
- Precio (IVA excluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio/ruta (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
8. Servicio de traslado i reubicación de contenedores y otros trabajos afines.
- Precio (IVA excluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Tipo impositivo de IVA aplicable: [*].
- IVA: [*] euros (en números); [*] (en letras).
- Precio (IVA incluido): [*] euros (en números); [*] (en letras).

8. ACEPTACIÓN DE UNA RECOGIDA SEMANAL DIURNA DE ENVASES LIGEROS LOTENº 2
_________SÍ_________NO
9. ACEPTACIÓN DE UNA RECOGIDA SEMANAL DIURNA DE PAPEL Y CARTÓN LOTE Nº2.
_________SÍ_________NO
10. ACEPTACIÓN DE RECOGIDA DE 200 TN MÁS DE LAS PREVISTAS EN EL PPTP DE LAFRACCIÓN PODA LOTE Nº 2.
_________SÍ_________NO
En [*], a [*] de [*] de 2020
Firma y sello de la empresa


