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PUNT 2.1 
 
QUADRE DE CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES 
 
CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS   

LISTADO DE MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

PPOS 2017: EXP_OBRAS/PPOS/2017/449 
 

 

Descripción Núm. unidades Precio unitario Importe  

 

Suministro e instalación de contenedores de residuos 
sólidos urbanos de 1.100 l. De polietileno de alta 
densidad, con material de primera fusión, cuerpo y 
tapa de color verde, con cuatro ruedas dos de ellas 
con frenos, preparado para su vaciado mecánico 
sobre camión de recogida mediante sistema frontal y 
lateral, con serigrafía a un solo color 

 

- Ud. Contenedores 1.100 l 
 

TOTAL PARTIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206,6115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.322,31 

    

 

 

TOTAL CAPÍTULO  

 

 

...................... 

 

 

........................ 

 

 

41.322,31 

 

 

              RESUMEN PRESUPUESTO 

 

CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  

TOTAL CAPÍTULO 41.322,31 

 IVA 21% 8.677,69 

TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN 50.000,00 € 
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RESUM PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES I ADMINISTRATIVES   
 

1. PODER ADJUDICADOR:  

ADMINISTRACIÓ 
CONTRACTANT: 

MANCOMUNITAT D ELA 
RIBERA ALTA 

 

Òrgan de 
Contractació: 
Junta Govern, 

delegable Presidència 

Número de 
l’expedient  /2017/449 

Tipus de 
Procediment 

Procediment abreviat 
simplificat  

Publicitat:  Perfil del contractant  
Tipus de Contracte:  Subministrament 
Tramitació:  Ordinària 
Criteri  Adjudicació:  Preu 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament de contenidors, segons descripció plec  tècnic  
 

CPA: 41.322,31 € 
DESCRIPCIÓ DE CPA: subministrament contenidors 
 

3. PREU DEL CONTRACTE : BASE IMPOSABLE 41.322,31 €, IVA (21%) 8.677,69  €,  TOTAL 50.000 €, 
4. FINANÇAMENT :  Ppos 2017  
 
5.- TERMINI PRESENTACIO OFERTES  FINS EL DIA 20 D’ABRIL A LES 13 HORES 

6 REQUISITS CONTRACTISTES  :  

   Mitjançant declaració responsable  annex I 
 
7.-  FORMA DE PRESENTACIO D’OFERTES :  
 Documentació administrativa : Model  I Annex 
 Proposta  econòmica :  Model II Annex 
Les ofertes es presentaran en sobre tancat en el Registre d’Entrada de la Mancomunitat.  
8.- OBERTURA PLIQUES : EL DIA 23  D’ABRIL A LAS 17 HORES 
9.- CRITERI D’ADJUDICACIÓ :  El preu. 

Valoració màxima:  100 punts. S’atorgarà la màxima puntuació a les propostes amb a l’oferta econòmica 
mes baixa i proporcionalment a la resta d’ofertes atorgant 0 punts a l’oferta amb 0 baixa econòmica. 
Serà d’aplicació el que s’estableix per a la determinació de la baixa temerària en el Reglament de 
Contractació per a este tipus de contractes. 

 
10 TERMINI D’ENTREGA:   Una vegada efectuada l’adjudicació, s’efectuaran els subministraments de una 
vegada ó varies, prèvia sol·licitud de l’ajuntament, en el termini de dos mesos i en tot cas dins de l’any 2018 
 
11. GARANTIA : Provisional, NO. DEFINITIVA : 5 % preu adjudicació ( Iva exclòs) 
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12 PENALITATS EXECUCIÓ. 
S’imposaran penalitzacions al contractista quan incórrega en alguna de les causes previstes a continuació: 
 
a) Per demora en atendre els requeriments que sigue n necessàries per a l’execució del contracte. 
S’aplicaràn 50 euros diaris de penalització fins el màxim legal del 10% de l’import del contracte, sense 
perjudici de la facultat d’instar la resolució del contracte. 
b) Per compliment defectuós de l’execució del submi nstrament, prèvi requeriment per la 
Mancomunitat i informe tècnic:  

–Com a regla general, la seua quantia serà un 5% de l’import d’adjudicació del contracte, llevat que, 
motivadament, l’òrgan de contractació estime que l’incompliment és greu o molt greu, i en este cas podran 
aconseguir fins a un  8 % o fins al màxim legal del 10 %, respectivament. La reiteració en l’incompliment 
podrà tindre’s en compte per a valorar-ne la gravetat. 

–Es faran efectives per mitjà de la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 
hagen d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia, segons el TRLCSP. 

L’òrgan de contractació podrà verificar el compliment per l’adjudicatari de les condicions d’execució en 
qualsevol moment durant l’execució del contracte i, en tot cas, es comprovarà al temps de la recepció de les 
obres. 
–En tot cas, la imposició de les penalitzacions no eximirà el contractista de l’obligació que legalment li 
incumbeix quant a la reparació dels defectes. 
14. REGIM JURIDIC 
Sense perjuí d’allò que s’ha disposat amb caràcter general per als contractes de les corporacions locals, el 
contracte es regirà per les normes següents: 

–Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 9/2017 de 8 d e novembre avant LCSP.  

–Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, en el que no s’opose a la Llei 30/2007 (d’ara en avant RGLCSP), en allò que no 
contradiga 

–A més del present plec tindran caràcter contractual els documents següents: 
El quadre de característiques tècniques, els quadres de preus i el document en què es formalitze el contracte. 
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ANNEX I – DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Sobre 1 

 

Sr./ Sra. _________________________________________________________, 
amb DNI_____________    i domicili a _________________________________ 
en el c/ ___________________, pis _______, porta _______ i telèfon __________                                                  
En nom propi/ (o/i en nom representació de _________________________                                                     
i domicili a ________________  CIF____________________________ 
 
DECLARA lliure i responsablement que té plena capacitat d’obrar i que no es troba 
incurs en cap dels casos d’incapacitat, incompatibilitat o prohibicions previstos en 
la vigent normativa sobre contractació administrativa i funció pública 
 
Igualment, DECLARA: 
 

a) Que en esta data es troba al corrent en el compliment de les seues 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i es compromet, en cas  de 
resultar adjudicatari del contracte, a justificar documentalment estes 
circumstàncies en el termini de tres dies  de ser requerit per mitjà de la 
presentació dels certificats oportuns, en el cas que no haguera presentat 
dins del termini de presentació d’ofertes i autoritzar a la Mancomunitat de 
la Ribera Alta per efectuar la sol·licitud d’estos certificats als organismes 
escaients. 

b) Que en esta data no té deutes de naturalesa tributària en període executiu 
amb la Mancomunitat de la Ribera Alta. 

c) Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries en relació amb 
l’IAE. 

d) Que te capacitat tècnica i econòmica per a la realització de les obres 
esmentades 

e) Que el correu electrònic a efectes de comunicacions es ______________ 
   
 
Alzira, ______ de _____________ de 2018 

 
 
Signatura 
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ANNEX II– PROPOSICIÓ  ECONÒMICA 
Sobre 2 

 

Sr./ Sra. _______________________________________ , major d’edat, amb 
DNI__________________, expedit en data ______________, i amb domicili a 
_______________________, en el c/ ___________________________, en nom propi (o en 
representació de _____________________________, amb domicili a _________________ , al 
c/ ____________________________, segons acredita el poder validat), coneix la convocatòria 
de la licitació per a adjudicar el contracte de SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS i 
assabentat del pressupost, quadre resum de característiques administratives tècniques, es 
compromet a realitzar l'execució de les obres amb estricta subjecció a les condicions 
esmentades d'acord amb l'oferta següent:  
 
OFERTA GLOBAL pel total de les unitats d'obra del projecte:  
 
BASE IMPOSABLE___________________________________________________  euros,  
IVA _____________________________________________euros,  
TOTAL __________________________________________euros 
 
 
Alzira,                 de                             2018 
 
 
 Signatura del proponent.  
 
 
 


