
Ajuntament de Els Poblets

ACTA

MESA DE CONTRACTACIÓ PROCEDIMENT OBERT PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE
RESIDUS SÒLIDS URBANS , ELS EU TRANSPORT A L’ABOCADOR I

NETEJA URBANA

VALORACIÓ DE PROPOSICIONS I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

DATA DE CELEBRACIÓ: 14 de març de 2016

PRESENTS: President: Salvador Sendra i Gasquet

Vocals: Amparo Gil Torrella, Secretària-Interventora

Baltasar Vives Moncho (P.S.P.V.-P.S.O.E.)

Francisco José Perez Ribot (P.I.R.E.E.)

José Luis Mas Sola (B.N.V.)

Jaime Ivars Mut ( P.P.)

Secretari: Pepe Bahamonde Andrés

ABSENTS: Carolina Vives Bolufer ( assisteix el seu suplent D. Baltasar Vives
Moncho)

HORA D’INICI: 13’11 hores

HORA DE FINALITZACIÓ: 13’27 hores

A les 13’11 hores del dia al prinicipi indicat, en la sala de Plens de l’Ajuntament s’inicia
la sessió pública de la Mesa de Contractació per a l’adjudicació del contracte de serveis
de recollida de residus sòlids urbans, el seu transport a l’abocador i neteja urbana.

Havent estat norificades, es troben presents els representants de les següents empreses
licitadores:

CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES S.A.

URBASER S.A.



Ajuntament de Els Poblets

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALÈNCIA

El President de la Mesa de Contractació dóna compte de l’informe emès pels tècnics D.
Rafael Femenia de Sierra i D. Salvador Rovira Arnau, en data 9 de març de 2016 , en el
qual es valoren els sobres C presentats pels licitadors , d’acord amb els criteris
continguts en el Plec de clàusules administratives.

Pren la paraula D. Salvador Rovira Arnau per tal d’exposar els criteris de valoració
utilitzats:

PRIMER
Que s’han analitzat les 7 pliques presentades per les següents empreses i amb l’ordre
següent:

1º Urbaser
2º Tetma
3º FCC
4º Ferrovial Servicios
5º Agricultores de la Vega
6º Grupo Generala
7º Seralia

Havent complit totes amb les condiciones fixades de documentació a presentar i
compliment del Plec de Prescripcions Tècniques particulars.

SEGON
Els conceptes valorats i la puntuació màxima a valorar és la estipulada en els Plecs,
clàusula 9 de l’Administratiu i article 51 del de Tècniques:

Concepte Puntuació
màxima

Procediment
valoració

PRIMER: Condicions Econòmiques
A la oferta econòmica mes favorable:

Se li concediran 35 punts a l’oferta mes baixa
sempre que no siga temerària o aquesta siga
justificada.

A la resta se li aplicarà la fórmula automàtica
corresponent.

A l’empresa que oferte menor preu se li donaran
35 punts i a la resta d’ofertes la puntuació serà
proporcional a l’oferta mes baixa segons la següent
formula,

OME = oferta mes econòmica (€)
OP   =  oferta a puntuar (€)
PL    =  preu licitació (€)

Puntuació = (1-((OP-OME)/(PL-OME))) X 35

35
Fórmula
automàtica
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SEGON: Millores en els serveis
Segons els criteris següents:

Ofertats de conformitat amb l’art. 48, la
valoració es realitzarà d’acord a que l’oferta de
l’empresa amb puntuació mes alta se li assignaran
25 punts i a la resta d’ofertes serà proporcional a
aquesta d’acord a,

OMMV = oferta millores millor valoració
OP   =  oferta a puntuar

Puntuació = 25 x OP/OMMV

25 Fórmula
automàtica

Per al que es tindrà en compte l’estipulat en l’article 47 sobre baixa temerària i l’article
49.- Millores:

“ARTÍCLE 47.- BAIXA TEMERÀRIA
Les baixes temeràries es calcularan de conformitat amb l’indicat en l’art. 85 del
Reglamento de contratos de las administraciones públicas aplicable únicament a
l’oferta econòmica  encara que es tindrà en compte la valoració de les millores
ofertades sense cost. Es a dir, la baixa del contracte als efectes del càlcul de la baixa
temerària serà la suma de la baixa real ofertada mes el valor de les millores (exemple:
un 10% de baixa i un 10% d’aport de millores suposen un 20% als efectes de la baixa
temerària)”

“ARTÍCLE 49.- MILLORES
El licitador presentarà projecte detallat de millores del servi sense cost algun per
l’Ajuntament de Els Poblets, amb valoració d’acord amb els preus establerts en l’estudi
econòmic i per aquells preus no inclosos s’establirà el preu nou amb justificació del seu
descompost. Aquestes millores aniran destinades a:

a) Increment del parc de contenidors aeris.
b) Increment del parc de contenidores subterranis d’acord al model

instal·lat en el terme municipal.
c) Increment del nombre de papereres tant les ordinàries com les

especialitzades per excrements canins.
d) Increment de la freqüència de recollida de residus sòlids urbans en

totes les especialitats sobre els mínims establerts.
e) Increment de la freqüència de neteja urbana en totes les

especialitats.
f) Increment de la freqüència de neteja del parc de contenidors i

papereres.”

En primer lloc valorarem el concepte segon: Millores en els serveis als efectes de
determinar si la proposta valorada de les millores al llarg dels sis anys del contracte (4
més 2 de pròrroga) compleix amb l’indicat en l’art. 49 anteriorment transcrit, per al qual
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s’analitzaran els continguts de la proposició de millores i de l’estudi econòmic.
En segon lloc s’efectua la valoració del concepte primer condicions econòmiques.

Finalment s’efectuarà la comprovació de si algunes de les pliques es troben en baixa
temerària.

TERCER
Valoració del concepte: Millores

Analitzades cadascuna de les valoracions efectuades de les millores per les
mercantils que opten a l’adjudicació, indicar que la valoració de totes elles es considera
correcta als efectes del compliment del art. 49.

Així, la valoració econòmica de les millores dins dels sis anys és la següent:

Nº LICITADOR Millores Punt. Millores
1 URBASER S.A. 204.658,92 € 25,00
2 TETMA 126.206,82 € 15,42
3 FFCC 51.279,10 € 6,26
4 FERROVIAL SERVICIOS 94.334,20 € 11,52
5 AGRICULTORES DE LA VEGA 123.372,27 € 15,07
6 GRUPO GENERALA 174.232,60 € 21,28
7 SERALIA 9.250,00 € 1,13

QUART
Valoració del concepte:    Condicions econòmiques

De conformitat amb la proposició econòmica, la puntuació és la següent:

Nº LICITADOR Oferta econòmica Baixa Punt. Econ.
1 URBASER S.A. 1.349.347,69 € 10,08 22,64
2 TETMA 1.419.913,90 € 5,38 12,08
3 FFCC 1.334.846,69 € 11,05 24,81
4 FERROVIAL SERVICIOS 1.266.769,02 € 15,59 35
5 AGRICULTORES DE LA VEGA 1.372.534,28 € 8,54 19,17
6 GRUPO GENERALA 1.455.679,63 € 3,00 6,73
7 SERALIA 1.366.486,02 € 8,94 20,08

QUINT

Comprovació d’ofertes en situació de baixa temerària:

D’acord a l’indicat en l’art. 47, es realitza la comprovació corresponent.

Nº LICITADOR Oferta
econòmica

Millores Precio ba te diferen por de
baja media

BAIXA
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1 URBASER S.A. 1.349.347,69
€

204.658,92
€

1.144.688,77
€

0,9124 8,7600 23,72

2 TETMA 1.419.913,90
€

126.206,82
€

1.293.707,08
€

1,0312 -
3,1200

13,79

3 FFCC 1.334.846,69
€

51.279,10
€

1.283.567,59
€

1,0231 -
2,3100

14,47

4 FERROVIAL
SERVICIOS

1.266.769,02
€

94.334,20
€

1.172.434,82
€

0,9345 6,5500 21,87

5 AGRICULTORES
DE LA VEGA

1.372.534,28
€

123.372,27
€

1.249.162,01
€

0,9957 0,4300 16,76

6 GRUPO
GENERALA

1.455.679,63
€

174.232,60
€

1.281.447,03
€

1,0214 -
2,1400

14,61

7 SERALIA 1.366.486,02
€

9.250,00 € 1.357.236,02
€

1,0818 -
8,1800

9,56

SUMA 8.782.243,32
€

TIPO 1.500.661,50
€

BAJA MEDIA 1.254.606,19
€

BAJA MEDIA 16,40 %

Pel que no existeix cap oferta en baixa temerària.

SISÈ

Puntuació sobre C:

Nº LICITADOR Punt.
Econòmica

Punt.
Millores

Punt.
sobre C

1 URBASER S.A. 22,64 25,00 47,64
2 TETMA 12,08 15,42 27,50
3 FFCC 24,81 6,26 31,07
4 FERROVIAL SERVICIOS 35 11,52 46,52
5 AGRICULTORES DE LA VEGA 19,17 15,07 34,24
6 GRUPO GENERALA 6,73 21,28 28,01
7 SERALIA 20,08 1,13 21,21

A la vista de tot això i d’acord amb el disposat en l’article 10.4 del Plec de clàusules
administratives es procedeix a donar compte del resultat de la valoració dels sobres B i
C:
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LICITADOR PUNTUACIÓ
SOBRES B

PUNTUACIÓ
SOBRES C

PUNTUACIÓ
TOTAL

URBASER S.A. 37 47,64 84,64

TÉCNICAS Y
TRATAMIENTOS

MEDIOAMBIENTALES
S.A.U.

25 27,50 52,50

FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y

CONTRATAS S.A.

20 31,07 51,07

CESPA COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE

SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES S.A.

22,5 46,52 69,02

S.A. AGRICULTORES DE
LA VEGA DE VALENCIA

15,25 34,24 49,49

GRUPO GENERALA DE
SERVICIOS INTEGRALES,

PROYECTOS
MEDIOAMBIENTALES ,
CONSTRUCCIONES Y

OBRAS S.L.

14,75 28,01 42,76

LIMPIEZAS ,
AJARDINAMIENTOS Y

SERVICIOS SERALIA S.A.

17,25 21,21 38,46

Sotmesa a votació la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa URBASER S.A.
que , d’acord amb l’informe de referència, ha presentat la proposició que conté l’oferta
econòmicament més avantatjosa en aplicació dels criteris continguts en el plec de
clàusules econòmic-administratives i en el plec de prescripcions tècniques, dóna el
següent resultat:

Vots a favor:  Sis

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap

Amb això, amb sis vots a favor , cap vot en contra i cap abstenció , la Mesa de
Contractació acorda elevar com a proposta d’adjudicació del present contracte de
serevis a l’òrgan de contractació :
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URBASER S.A., amb CIF nº A-79524054

Per haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord amb els plecs
aprovats.

I no havent més assumptes a tractar el President declara finalitzada la sesió de tot el qual
com a secretari estenc la present acta signant-la en senyal de conformitat.


