QUADRE RESUM DEL PLEC DE CONDICIONS DE LA CONTRATACION DE
SERVEIS DE RECOLLIDA D'ENVASOS LLEUGERS I PAPER I CARTÓ
1. PODER ADJUDICADOR:
ADMINISTRACIÓ
Órgan de
Número Expedient
39/2018
CONTRACTANT:
Contratació:
OBERT
Tipus de
Procediment
Mancomunitat Ribera Alta
Presidencia
Publicitat

DOUE

Tipus de Contracte:

SERVEIS
SARA

Tramitació:

ORDINÀRI
A

Criteris
Adjudicació:

VARIS
CRITERIS

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:
La recollida i trasllat de residus d'envasos lleugers des dels municipis de la Mancomunitat
de la Ribera Alta, adherits al servei, fins a la planta de transferència o bé planta de selecció
del gestor autoritzat, indicada per ECOEMBES.
La recollida i trasllat de residus d'envasos de paper-cartó al gestor autoritzat, que establisca
l'entitat o que trie l'explotador, en relació amb el plec tècnic, per a la seua recuperació.
CPV: 90511300-5 servicios recogida de
basuras y 90511400-6.- Servei de recollida
paper

LOTS
Si ( ) No ( X )

3. PREU DEL CONTRACTE :
PREU UNITARI:
Contenidor buidat d'envasos lleugers: 179,09 €, IVA (10%) 19,90 €
Contenidor buidat de paper/cartó: 131,52 €, IVA (10%) 14,61 €
VALOR ESTIMAT CONTRACTE: 290.909,09.- € (sense IVA), més 20% modificació
58.181,82 € (29.909,91 €/anuals), TOTAL 349.090,91.-€
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 320.000.-€ INCLOSA LA PRÒRROGA
4. FINANCIACIÓ : FONS PROPIS
5.- TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES

35 dies naturals a partir de l'endemà al envio
de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea,
fins a les 14 hores. En cas que siga inhàbil
(dissabte, diumenge o festiu), el termini
s'ampliara fins a les 14 hores del següent dia

hàbil..

6 REQUISITES CONTRACTISTES :
SOLVÈNCIA ECONOMICA I FINANCERA
La solvència econòmica i financera del licitador haurà d'acreditar-se medie un o varis dels
mitjans següents:
a) Acreditació de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals de, almenys, 600.000 euros de cobertura per sinistre i víctima i compromís de
mantenir-ho vigent.
b) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al que es referisca el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de
constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes igual o superior a
324.000.-€
L'acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera de
l'empresari s'efectuarà mitjançant l'aportació dels certificats i documents que per a cada cas
es determinen reglamentàriament.
En tot cas, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadores i Empreses Classificades de les
Administracions Públiques acreditarà enfront de tots els òrgans de contractació del sector
públic, a tenor de l'en ell reflectit i excepte prova contrari, les condiciones de solvència
econòmica i financera de l'empresari.
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
La solvència tècnica o professional dels licitadores haurà d'apreciar-se tenint en compte els
seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa haurà d'acreditar-se a
través dels mitjans següents:
a) Relació dels principals contractes de recollida selectiva de paper cartó que donen servei
almenys a 10.000 habitants executats pel licitador en els anys 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018,
acompanyats de certificats o informes de bona execució d'almenys tres d'ells.
Aquest mitjà d'acreditar la solvència tècnica podrà substituir-se mitjançant l'acreditació del
personal tècnic que disposa l'empresari per a executar el contracte, con les seues titulacions i
experiència professional acreditada. Haurà d'acreditar que disposa del menys un tècnic i
directiu que hagen participat directament en l'execució del menys tres contractes similars al
que s'objecte del que es licita, així com una unitat o servei responsable del control de qualitat
de l'activitat de l'empresa.
b) Disposar de Sistemes de Gestió Ambiental certificats por organisme independent (ISO
9000, ISO 14001, EMAS, OSHAS 18001, o equivalent); o disposar de procediments @i
instruccions de treball per a la cura del mig ambiente.

No és exigible la classificació del contractista, però poden els licitadors acreditar la solvència
mitjançant l'aportació de la classificació del contractista en el Grup R, Subgrup 5. Recollida i
transport de residus, categoria 3 (RD 773/2015).
L'adjudicatari haurà de justificar que disposa, o està en disposició de tindre en el moment
d'inici dels treballs, de recursos humans i tècnics suficients per a executar les prestacions
objecte del contracte, sense que aquesta activitat supose l'afectació de la totalitat dels seus
recursos.
Així mateix, l'acreditació de la solvència podrà realitzar-se o completar-se amb els mitjans
que consten en el certificat d'inscripció ho Registre Oficial de Licitadores i Empreses
Classificades de l'Estat o ho Registre de Contractistes de la Comunitat Valenciana, que
aporte el licitador.

7.- FORMA DE PRESENTACIÓ D’ OFERTES :
MANUAL
8.- OBERTURA PLICAS : DINS DELS 20 DIES SIGUIENTS A la PRESENTACION
D'OFERTES
9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
1.- Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant aplicació de fórmules (80 punts):
a) Proposta econòmica (preu): Fins a 55 punts.
Es valorarà únicament l'oferta econòmica i la puntuació obtinguda por cadascuna de les
ofertes serà la resultant de l'aplicació de la següent fórmula:

On:
P: Puntuació econòmica obtinguda por un Licitador concret.
Pmax: Puntuació Màxima que pot obtindre un Licitador en l'apartat econòmic, en aquest cas
55 punts.
OF: Oferta d'un licitador concret.
OFB: Oferta més Baixa acceptada.
b) Mitjos materials: (Flota de vehicles) Fins a un màxim de 10 punts.
Es valoraran aspectes com l'antiguitat de la flota de vehicles, atorgant una puntuació de:
a) Que més de 2/3 dels vehicles aportats siguen de fins a 2 anys: fins a 4 punts.
b) Que més de la meitat dels vehicles aportats siguen de fins a 2 anys d'antiguitat: fins a 3
punts
c) Que fins a la meitat dels vehicles aportats siguen de fins a 2 anys d'antiguitat: fins a 2
punt.
c) Utilització de vehicles elèctrics, híbrids, biodièsel o d'una altra tecnologia de propulsió
diferents a les convencionals. Fins a 3 punts.
d) Criteris mediambientals: Fins a un màxim de 7 punts.
- Utilització de vehicles amb etiqueta ecològica i de control d'emissió. Es valoraran aquelles
propostes en les quals es millor la classificació energètiques voluntària, sent la classificació
ECO la més alta així com també les millors en relació a les emissions permeses de CO2 en
relació amb el nivell fixat com a especificació, atesa la següent taula de puntuació:

Classificació etiqueta ECO: 5 PUNTS
Clasificacion etiqueta C: 4 PUNTS
Clasificacion etiqueta B: 1 PUNTS

e) Millores sense cost: Fins a un màxim de 8 punts.
Es valorarà com a millora els Serveis extraordinaris que s'oferisquen por els licitadores. Por
cada Servei extraordinari a cadascun dels Ajuntaments que no estiga contemplat en el PPT,
s'atorgarà 4 punts, fins a un màxim de 8 punts.

2.- Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor (20 punts)
a) Projecte Organitzatiu del servei: Fins a un màxim 10 punts.
Els licitadors presentaran un Projecte Organitzatiu per a la prestació dels serveis objecte de
contracte en el qual hauran de contemplar-se les característiques i els mínims exigits en el
Plec de Prescripcions Tècniques, així com tota la informació relativa a la metodologia,
sistemes geogràfics i plataformes informàtiques a emprar per a la prestació del servei.
S'estableix un límit de VINT FULLES (20) fulles DIN A4, inclosa portada, per una cara,
grandària mínima de font de 10, exclosos els plans que podran presentar-se com a Annex i
en grandària DIN A3. L'incompliment d'aquest límit suposarà la No valoració del Projecte,
assignant al licitador ZERO (0) punts en aquest apartat.
b) Desenvolupament de projectes d'innovació: Fins a un màxim de 10 punts.
- Innovacions tecnològiques implementades en els vehicles i equips emprats en la prestació
del servei de recollida de residus (tipus instal·lació bàscula pesatge en els vehicles, etc...)
S'estableix un límit de VINT FULLES (20) fulles DIN A4, inclosa portada, per una cara,
grandària mínima de font de 10, exclosos els plans que podran presentar-se com a Annex i
en grandària DIN A3. L'incompliment d'aquest límit suposarà la No valoració del Projecte,
assignant al licitador ZERO (0) punts en aquest apartat.
En definitiva, per a la valoració d'aquests aspectes dependents de judici de valor es
ponderarà la qualitat tècnica de l'oferta, la claredat, l'exactitud, coherència, anàlisi i
racionalitat corresponents al nivell de coneixement i detalle de les localitats en què es
prestarà el servei, així com els mitjans a emprar, la programació dels treballs, el seu pla
d'execució i les acciones a desenvolupar en el conjunt del servei per a possibilitar la seua
òptima prestació.
De conformitat amb el que es preveu en l'article 147.1 a) de la LCSP, si l'aplicació del criteri
d'adjudicació dóna lloc a un empate en la puntuació obtinguda por diverses empreses
licitadores, el contracte s'adjudicarà a l'empresa que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes tinguen en la seua plantilla un percentatge de treballadors amb

discapacitat superior al que les impose la normativa, tenint preferència en l'adjudicació del
contracte el licitador que dispose del major percentatge de treballadors fixos amb
discapacitat en la seua plantilla.

10 TERMINI D’ EXECUCIÓ : 18 MESOS / PRÒRROGABLES PER SIS MESOS MES

11. GARANTIA: Provisional, NO. DEFINITIVA : 5 % preu adjudicació ( Iva exclòs)

12.- CONDICIONS D’EXECUCIO:
Les previstes en el plec de prescripcions tècniques de conformitat amb el que s'estableix en
el plec de clàusules administratives particulars.

13 PENALITATS DE EJECUCION.
Si de l'incompliment per part del contractista es derivara pertorbació greu i no reparable per
altres mitjans en el servei públic i l'Administració no decidira la resolució del contracte, podrà
acordar la intervenció del mateix fins que aquella desaparega. En tot cas, el contractista
haurà d'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

o materials suficients per a #això, s'imposaran penalitats en la proporció que establisca
l'Ajuntament.
Si l'incompliment és considerat com a greu i atenent la seua condició de deure essencial tal
com s'estableix en la clàusula relativa a les obligacions, podrà donar lloc a la resolució del
contracte.
Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, i es faran efectives
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagen
d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'haguera constituït, quan no
puguen deduir-se de les esmentades certificacions.
2.- Els incompliments de les obligacions derivades del contracte durant la seua execució
podran ser qualificats com molt greus, greus o lleus:
a) Molt greus:
- Incompliment, en més d'una ocasió, dels mitjans humans i materials llocs a la disposició del
servei.
- La manca dels elements i normes de seguretat necessaris per a la prestació del Servei.
- La tinença de les instal·lacions, els vehicles o el material en defectuós estat de conservació,
funcionament o neteja.
- La negativa o resistència a permetre la inspecció dels serveis municipals o la no remissió de
la informació prescrita en el plec.
- Incompliment de la normativa vigent en matèria de riscos laborals i medi ambient.
- La prestació manifestament defectuosa i irregular dels serveis sense causa justificada.
- El retard sistemàtic en els horaris, no utilització dels mitjans mecànics establits, el mal estat
de conservació dels mateixos o la no prestació del servei per causes que siguen imputables
al contractista, sense causa justificada.
- Desobediència a les ordres de l'Ajuntament relatives al règim dels serveis i a les normes
que regulen la seua prestació, sense causa justificada.
- Incompliment de terminis en les prestacions que ha de complir.
- Falta de mesures de seguretat.
b) Greus:
- Incompliment dels mitjans humans i materials llocs a la disposició del servei.

- La falta de comunicació immediata a la inspecció municipal les deficiències o irregularitats
en la prestació del Servei.
- El retard no sistemàtic en la prestació dels serveis sense causa justificada.
- No presentar l'inventari inicial de contenidors emplaçats en els punts de recollida, en el
termini d'un mes des de la signatura del contracte, segons estableix el PPT.
- 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 causa justificada.
- La reiteració en la comissió de faltes lleus.
- La modificació del servei sense causa justificada, ni notificació.
c) Lleus
- Es consideren incompliments lleus tots els altres no previstos anteriorment i que d'alguna
manera signifiquen detriment de les condicions establides els Plecs del contracte i en l'oferta
presentada, amb perjudici no greu dels serveis.
- L'incompliment de la programació o de l'horari assenyalat sense causa justificada.
- La falta de respecte amb el públic, els inspectors municipals o els agents de l'autoritat, així
com causar incomoditats a la població.
- La falta de disponibilitat de la maquinària de reserva acreditada pel contractista o falta
d'operativitat d'aquesta.
- 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 programada
per a cada servei de recollida en el Pliego Tècnic.
La qualificació de qualsevol incompliment dins dels apartats anteriors, correspon única i
exclusivament a la Mancomunitat de la Ribera, prèvia audiència del contractista.
3.- Per aquests incompliments l'Entitat local de[…] podrà establir les següents sancions,
conforme a la seua tipificació i prèvia la tramitació de l'oportú expedientesumario amb
audiència del contractista:
- Incompliments molt greus: Multa de fins a 30.000 euros.
- Incompliments greus: Multa de fins a 3.000 euros

- Incompliments lleus: Multa de fins a 300 euros Art. 141 LBRL.

14. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
El contracte podrà modificar-se en les condicions i amb l'abast i els límits expressats en els
articles 203 i següents de la LCSP.
Les possibles modificacions que es produïsquen donaran lloc al reequilibre econòmic del
contracte, en el cas que aquest es vera afectat, de conformitat amb el que es preveu en
l'article 290 de la LCSP.
La modificació del contracte es realitzarà d'acord amb el procediment regulat en l'article 191
de la LCSP i haurà de formalitzar-se conforme al que es disposa en l'article 153 de la LCSP.
D'acord amb el preceptuat en l'article 202 de la LCSP, seran condicions específiques de
modificació del contracte les següents:
1.- Podrà ampliar-se'l nom de contenidors descarregats (per increment en els tones previstes,
increment estacional del numere de contenidors, etc.) Pot produir-s'un increment net
(compensant, si escau, amb disminucions d'unitats) de fins a un 20% del preu anual del
contracte.
2.- Podrà disminuir-se'l nom de contenidors per ajustos del servei fins a un 10% del nom
actual.

15. OBLIGACIÓ DE SUBROGACIÓ EN RELACIONS LABORALS EN COMPLIMENT DEL
DISPOSAT EN EL ART. 130 LCSP 2017.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
Categoría
laboral

Horas
semanal
es
40

Personal

DNI

BCL

20427… 401
CONDUCTO
R
20424… 401
40
CONDUCTO
R

JRMC

Coste
empresar
ial
27.145,01

27.244,90

Designaci
ón inicial
06/06/200
7
11/09/200
2

A. Convenis colectius actualment vigents:
Codi de conveni núm. 99010035011996, subscrit amb data 28 de juny de 2013, publicat en el BOE com a
Resolució de 17 de juliol de 2013, de la Direcció General d'Ocupació.

