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ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

CONTRACTE DE SERVEIS

  

Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2016 , s’ha adjudicat el  
contracte  de  serveis de  RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS ,  EL SEU 
TRANSPORT  A  L’ABOCADOR  I  NETEJA  URBANA  ,  publicant-ne  la  seva 
adjudicació a l'efecte de l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre

1. Entitat adjudicadora: Ajuntament dels Poblets

a)           Organ de Contractació: Junta de Govern Local

b)           Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.- Contractació.

c)            Número d'expedient: 899/2015.

d)            Direcció d' internet del perfil del contractant: www.elspoblets.es , www.gva.es 
i www.elspoblets.sedelectronica.es .

 

2. Objecte del contracte:

 a)       Tipus: Serveis

b)       Descripció: Recollida de residus sòlids urbans , el seu tranpsort a l’abocador i  
neteja urbana .

c)       Lot (si escau): No.

d)       CPV (Referència de Nomenclatura): 90511300-5 (servei de recollida de residus), 
90610000-6 (servei de neteja i escombrada de carrers), 90512000-9 (servei de transport 
de desperdicis) 

e)       Acord marc (si escau): No

f)       Sistema dinàmic d'adquisicions (si escau): No

g)       Mitjà  de  publicació  de  l'anunci  de  licitació:  Butlletí  Oficial  de  la  Província 
d’Alacant,  Butlleí  Oficial  de  l’Estat  i  Diari  Oficial  de  la  Unió  Europea  i  perfil  de  
contractant

 h)       Data de publicació de l'anunci de licitació: BOP nº 225 de 23 de novembre de 
2015; BOE nº 261 de 24 de novembre de 2015; anunci lliurat al DOUE en data 17 de 
novembre de 2015.

 

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària, subjecte a regulació harmonitzada

b) Procediment: Procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació

 

http://www.elspoblets.sedelectronica.es/
http://www.gva.es/
http://www.elspoblets.es/
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4. Valor estimat del contracte: 1.364.237,73 € .

5. Pressupost base de licitació: 1.500.661,50 € .

6. Duració del contracte: 4 anys

7. Possibilitat de pròrroga: Si , el contracte podrá prorrogar-se fins un màxim de 2 anys 
més

 

6. Adjudicació del contracte:

 a)  Data d'adjudicació: Acord de la Junta de Govern de data 19 d’abril de 2016.

b)  Adjudicatari: URBASER S.A., CIF A-79524054

c)   Import d'adjudicació. 

Valor estimat : 1.226.679,72 . IVA : 122.667,97 €. 

Import total: 1.349.347,69€ .

d)  Millores al servei presentades per l’adjudicatària:

a) Increment del parc de contenidors aéreis.
- 5 unitats de contenidor de RSU de 1000 litres de capacitat
- 5 unitats de contenidor per a poda de 1.000 litres de capacitat
- 5 unitats de contenidor de paper-cartó de 3.000 litres de capacitat
- 2 unitats de contenidor d’envasos lleugers de 3.000 litres de capacitat
- 2 ecopunts , cadascú d’ells dotat de 5 unitats de contenidors de 35 litres de 

capacitat
- 2 contenidors per a piles de 30 litres de capacitat

 
b) Increment del parc de contenidores soterrats.
- 1 unitat de contenidor soterrat de RSU de 3.000 litres de capacitat

c) Increment  del  número  de  papereres,  tant  les  ordinàries  com  les 
especialitzades per a excrements canins.

- 15 unitats de papereres de 50 litres de capacitat
- 4 unitats d’expendedor de borses canines

d) Increment de la freqüència de recollida de residus sòlids urbans en totes les 
especialitats  sobre  els  mínims  establerts  en  el  Plec  de  Prescripcions 
Tècniques.

- Increment  de  la  freqüència  de  recollida  de  RSU  en  temporada  baixa, 
procedint a realizar la recollida en dies festius (10 dies addicionals a l’any) 

- Increment  de  la  freqüència  de  recollida  selectiva  d’envasos  lleugers  en 
temporada alta ( un dia extra a la setmana, increment en 19 dies addicionals)

- Increment de la freqüència de recollida de paper-cartó en temporada alta (un 
dia extra a la semana, increment en 19 dies addicionals)
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- Increment de la freqüència de recollida d’envasos lleugers en Nadal ( un dia 
extra a la semana, increment en 2 dies adicionals)

- Increment de la freqüència de recollida de paper-cartó en Nadal ( un dia extra 
a la semana, increment en 2 dies addicionals)

- Increment del servei mitjançant la recollida de piles , procedint a realizar la 
recollida de piles trimestralment (4 vegades a l’any)

- Increment del servei mitjançant la recollida selectiva de tapons de plàstic 4 
vegades a l’any (trimestralment)

e) Increment de la freqüència de neteja urbana en totes les especialitats.
- Increment  de  la  freqüència  d’escombrada  manual  en  temporada  alta 

(realitzar el servei en dies festius; 5 dies addicionals)
- Increment  de  la  freqüència  d’escombrada  manual  en  temporada  baixa 

(realitzar el servei 6 dies a la setmana a mitja jornada)
- Increment de la freqüència d’escombrada mecánica durant tot l’any (realitzar 

el servei un dia extra a la setmana en jornada de tres hores.- increment en 53 
dies addicionals el servei)

- Increment de la freqüència de neteja a pressió durant tot l’any (realitzar el 
servei  4  dies  extra  a  l’any  en  jornada  completa,  incrementar  4  dies 
addicionals a l’any el servei)

- Increment de la feqüència de neteja de sumideros i imbornals (realitzar un 
servei extra a l’any, increment en 6 dies addicionals a l’any el servei)

- Increment de la freqüència de neteja de vessaments incontrolats ( realitzar el 
servei de manera continuada , setmanalment , no com una neteja específica)

f) Increment de la freqüència de netejat del parc de contenidors i papereres.
- Increment de la freqüència del llavat de contenidors en superficie, procedint 

a realitzar el llavat quinzenal en juliol, agost i setmana santa, el qual suposa 
un increment en 3 serveis addicionals a l’any.

- Increment  de  la  freqüència  de  llavat  de  contenidors  soterrats  de  fracció 
orgánica i  resto,  procedint  a  realizar  el  llavat  quinzenal  en juliol,  agost  i 
setmana santa, el qual suposa un increment en 3 serveis addicionals a l’any.

Els Poblets, a 21 d’abril de 2016.

 

L’Alcalde,

Salvador Sendra i Gasquet
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