
 
Ajuntament de Els Poblets

ANUNCI DE LICITACIÓ

De conformitat amb allò acordat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 
8  de  setembre  de  2015  ,  mitjançant  aquest  anunci  s'efectua  convocatòria  del 
procediment obert, tenint en compte l'oferta econòmicament més avantatjosa atenent a 
diversos  criteris  d'adjudicació,  per  a  l'adjudicació  del  contracte  de  gestió  de  serveis 
públics de recollida domiciliària de residus sòlids urbans , el seu tranpsort a l'abocador i 
neteja urbana,  d'acord amb les dades següents:

1. Entitat adjudicadora: 

a) Organisme: Ajuntament dels Poblets

b) Dependència que tramita l'expedient: Obres i Serveis

c) Obtenció de documentació i informació:

           1) Dependència: Secretaria

           2) Domicili: Avenida Jaume I, 7

           3) Localitat i codi postal: Els Poblets, 03779 .

           4) Telèfon: 966 474 399

           5) Telefax: 966 474 287

           6) Correu electrònic: ajuntament@elspoblets.es

           7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.elspoblets.es; www.gva.es.

           8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: 30/10/2015.

d) Número d'expedient: 154/2015

2. Objecte del Contracte:

           a) Tipus: Contracte de serveis

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

           c) Divisió per lots i número de lots/número d'unitats: No 

           d) Lloc d'execució/Lliurament: Terme municipal Els Poblets

           e) Termini d'execució: 4 anys

            f) Admissió de pròrroga. Sí ( 2 anys)

            g) Establiment d'un acord marc: No

            h) Sistema dinàmic d'adquisició: No

            i) CPV : 90511300-5; 90610000-6; 90512000-9

 3. Tramitació i procediment:

           a) Tramitació: Ordinària, subjecte a regulació harmonitzada

           b) Procediment: Obert
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           c) Subhasta electrònica: No

           d) Criteris d'adjudicació:  

Concepte Puntuació
màxima

Procediment
valoració

PRIMER: Condicions Econòmiques
A l’oferta econòmica més favorable:
    Se li concedirà 35 punts a l’oferta més baixa sempre  
que no siga temerària o aquesta estiga justificada.
   A  la  resta  se  l’aplicarà  la  fòrmula  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  més  baixa  segons  la  següent  
fòrmula,
     OME = oferta més econòmica (€) 
     OP = oferta a puntuar (€)
     PL = preu licitació (€)
   Puntuació = (1-((OP-OME)/(PL-OME))) x 35 

35
Fòrmula
automàtica

SEGON: Millores en els serveis
Segons els criteris següents:
    Ofertades de conformitat a l’art. 49, la valoració es  
realitzarà d’acord a que l’oferta de l’empresa amb alta  
valoració  econòmica  se  valorarà  amb  25  punts  i  la  
resta d’ofertes serà proporcional a aquesta segons,
     OMMV = oferta millores millor valoració  
     OP = oferta a puntuar 
   Puntuació = 25 x OP/OMMV 

25
Fòrmula
automàtica

TERCER: Projecte de gestió del servei, organització, 
descripció tècnica i mitjans, presentat pels licitadors.
Segons els criteris següents: 10

Juí 
de valor

III.a.- Millor col·lecció de vehicles, maquinària i mitjans 
materials.

III.b.- Mitjans humans:
          Desglossats de la següent manera:
          Major número de treballadors per a la prestació 
dels serveis

5

5

QUART:  Per la qualitat i viabilitat tècnica del projecte de 
prestació  del  servei  atenent  a  les  solucions  tècniques 
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adoptades  per  a  resoldre  els  diferents  serveis,  metodologia 
precissió dels càlculs justificatius tant en l’aspecte tècnic com 
econòmic,  freqüències,  itineraris,  recollides  selectives, 
localització de contenidors, etc.

20 Juí 
de valor

CINQUÈ:  Sistema  de  seguiment  i  control  de  la 
prestació del servei per part de l’Ajuntament i de l’empresa. 
Conceptes evaluables:
-  Millor  tecnologia  aplicada:  coneixement  a  temps  real  de 
l’estat  operatiu  de  mitjans  materials  i  humans,  informació 
automàtica  de  seguiment  de  la  prestació  dels  serveis, 
d’incidències, etc.
-  Personal  especialitzat  dedicat  expressament  a  aquestes 
funcions.
Aquest personal no computarà en mitjans humans, del punt 
III.b

5
Juí 

de valor

SISÈ:  Millor carta de serveis al ciutadà i proposta de 
concepció de convivència.

5 Juí 
de valor

4. Valor estimat del contracte: 1.364.237,73 €

5. Pressupost base de licitació: 1.500.661,50 €

6. Garanties exigides.

          Provisional : No.

           Definitiva (5%)

 7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació : No 

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional : d’acord 
amb la clàusula 7 de les administratives . 

c) Altres requisits específics: d’acord amb la clàusula 7 de les administratives.  

8. Presentació d'ofertes :

           a) Data límit de presentació: 30 d’octubre de 2015 

           b) Modalitat de presentació: d’acord amb la clàusula 7 de les administratives 

           c) Lloc de presentació: 

                    1. Dependència: Secretaria

                    2. Domicili: Av Jaume I nº 7

                    3. Localitat i codi postal: Els Poblets, 03779
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           d) Admissió de variants: No.

9. Obertura d'ofertes: D’acord amb la claùsula 10 de les administratives

10. Despeses de Publicitat: a càrrec de l’adjudicatari 

11. Data d'enviament de l'anunci al «Diari Oficial de la Unió Europea» : 08/09/2015.

 Els Poblets, a 11 de setembre de 2015.

 L’Alcalde,

Signatura. : Salvador Sendra i Gasquet
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