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Núm. 2356
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Anunci per a la licitació del contracte de serveis de recollida de residus i neteja viària al municipi de l’Escala
1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de l’Escala
2.- Objecte del contracte: serveis de recollida de residus i neteja viària al municipi de l’Escala
3.- Pressupost i Valor estimat:
El pressupost del contracte és de 2.598.731,82 € (sense IVA) i la repercussió de 259.873, 18 € en concepte d’IVA totalitzant la
quantitat de 2.858.605,01€ (IVA inclós).
El valor estimat del contracte és de 15.592.390,90 € (IVA exclòs).
4.- Criteris d’adjudicació (fins a 100 punts)
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VINCULATS A L’OBJECTE DEL CONTRACTE QUE PER A LA SEVA AVALUACIÓ
REQUEREIXEN D’UN JUDICI DE VALOR:
QUALITAT TÈCNICA DELS SERVEIS OFERTS
Les empreses presentaran un projecte complert d’organització dels serveis.
En base aquesta informació, s’analitzaran el conjunt d’avantatges previstos per cada prestació, i es
valoraran comparativament.

Fins a 47 p

S’entendrà per «avantatges» aquelles solucions, plantejaments, organització de recursos (materials i/o
humans), dedicacions, temporalitats, tecnologies, etc. que representin una proposta que tècnicament
pugui sigui considerada millor respecte el programa de requeriments mínims per cada servei previst
al PPT. Es considerarà la idoneïtat, quantitat, qualitat, disponibilitat de recursos (materials, de maquinària, humans) per a l’execució dels serveis amb la justificació d’adequació, coherència i adaptabilitat al territori dels recursos. Com a exemples (no exhaustiu):

Per tal d’objectivar aquest apartat de valoració en la mesura del possible, i garantir la traçabilitat de les
decisions de valoració raonada preses, la seva justificació i ponderació tècnica en l’anàlisi comparatiu,
s’estableix una estratègia de valoració basada en l’atribució de diferents graus de rellevància als avantatges oferts pels diferents licitadors. L’equip avaluador classificarà el conjunt d’avantatges previstos
a les ofertes, i els qualificarà raonadament motivant-ho a l’informe de valoració, aplicant un valor
numèric en funció de la seva rellevància per al conjunt de la proposta:
– Rellevància inapreciable: valor 0.
– Poc rellevants: valor 1.
– Considerats rellevants per al conjunt de la proposta: valor 3.
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• Combinacions de serveis o tractaments que millorin la proposta de l’empresa licitadora respecte
del programa mínim previst en el plec de condicions.
• Combinacions de personal i maquinària que representin un avantatge o millorin la capacitat del
tractament o servei.
• Adaptabilitat de la maquinària proposada per a un determinat tipus de tractament o servei.
• Innovacions en l’equipament d’un determinat tipus de tractament o servei proposades pel licitador i que millorin l’eficàcia i/o l’eficiència.
• Sistemes de neteja que per les seves característiques, formes d’aplicació, tecnologia aplicada, etc...
resultin innovadors respecte del conjunt de tractaments del contracte actual, sempre que redundin en una major eficàcia, eficiència o millora del rendiment dels sistemes inicialment previstos
en el PPT.
• Altres innovacions que en general ajudin a millorar els rendiments, l’estat de netedat de la ciutat,
els serveis de recollida, la neteja de platges, la gestió de la deixalleria, etc.
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– Considerats de gran rellevància per al conjunt de la proposta: valor 5.
Un cop aplicat el criteri anterior, es sumaran els valors de rellevància obtinguts per cada licitador per
al conjunt d’aspectes estudiats en cada criteri de valoració, i en funció del resultat, es repartirà la puntuació prevista en el criteri de valoració de la següent manera:
– Propostes amb 0 aspectes valorats o amb valor total 0 = 0% de la puntuació.
– Proposta amb el major valor obtingut = 100% de la puntuació.
– Per la resta de propostes es repartirà la puntuació proporcionalment en funció del valor obtingut. 0

Grup A. Recollida de residus. Fins a 21 Punts
GRUP A

RECOLLIDA DE RESIDUS
Idoneïtat de la proposta de recollida de residus. Organització prevista del servei a cada temporada.
Es valorarà la concreció i abast de la proposta presentada, aquells aspectes que suposin una millora en la organització del servei proposat, en la distribució (i/o en el reforç) dels recursos i en els
diferents horaris/freqüències dels serveis de recollida de les diferents fraccions principals, en la
proposta per zones especials (si escau) i pels serveis complementaris, així com la capacitat per a
resoldre incidències estàndards, com els desbordaments en les àrees d’aportació o els abocaments
incontrolats, fent atenció als següents aspectes:

A.1.

Les característiques particulars del projecte de recollida presentat que representin una millora
tangible respecte els serveis de recollida actuals (Fins a 5 punts)
La distribució dels recorreguts dels vehicles de recollida, la coherència dels punts de descàrrega
intermedis en el cas que en prevegi, i els temps de treball invertit per cada equip de recollida, els
torns de treballs previstos, i les combinacions de serveis que s’hagin previst per a cada zona de la
ciutat i per a cada temporada (fins a 3 punts)
La quantitat de mitjans tècnics disposats per l’empresa per a la prestació dels serveis i l’adaptació
de cada equip a l’entorn urbà de treball. Les característiques tècniques dels equips previstos (fins
a 3 punt)
La distribució de la xarxa de contenidors per a cada zona del municipi (fins a 1 punts)
Idoneïtat de la proposta de recollida de residus. Antiguitat, característiques tècniques i millores
ambientals aplicades als vehicles adscrits al servei de recollida que millorin l’efectivitat i la sostenibilitat de la flota.

Fins a 12 p

S’avaluarà l’antiguitat dels vehicles aportats per l’empresa contractista atorgant la màxima
puntuació per als vehicles de nova adquisició, i de forma proporcional per a vehicles usats. No
s’atorgarà cap puntuació als vehicles provinents del contracte actual ni per a aquells que tinguin
una antiguitat superior a 6 anys des de la data de primera matriculació. (Fins a 4 punts)

A.2

Per les característiques tècniques específiques dels vehicles de recollida (recol·lectors, rentacontenidors, vehicles destinats a la neteja exterior de contenidors, furgons hidronetejadors, i vehicles
de caixa oberta de més de 3.5 Tn de PMA ) previstos aportar a la gestió del contracte valorant
que aquests s’adaptin a les característiques urbanístiques de l’Escala, i que permetin millorar
l’eficiència dels serveis als que s’hi destinen. (Fins a 3 punts).

Fins a 9 p

Per la utilització de vehicles de recollida motoritzats amb energies netes o menys contaminants.
Es valoraran les propostes incloses en la motorització de la maquinària i vehicles adscrits al servei
de recollida que minimitzin la contaminació per CO2, NOx, CO i partícules. Aquest criteri només
abasta aquella maquinària que s’aporta al servei per part del licitador. (fins a 1 punt)
Les propostes efectuades pels licitadors en relació a la maquinària adscrita al servei de recollida
encaminades a la reducció de molèsties al veïnatge, com ara sorolls produïts pels vehicles i per
les operacions de recollida, i per males olors procedents de contenidors i de vehicles de recollida.
Aquest criteri només abasta aquella maquinària que s’aporta al servei per part del licitador. (fins
a 1 punt)
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Grup B. Neteja Viària. Fins a 21 Punts
B

NETEJA VIÀRIA
Idoneïtat de la proposta de la neteja viària. Organització prevista del servei a cada temporada i
característiques tècniques de la maquinària aportada al servei de la neteja viària.
Es valorarà la concreció i abast de la proposta presentada, aquells aspectes que suposin una millora en la organització del servei proposat, en la distribució (i/o en el reforç) dels recursos i en els
diferents horaris/freqüències dels serveis de neteja viària, en la proposta per zones especials i pels
serveis complementaris, així com la capacitat per a resoldre incidències estàndards associades a la
neteja viària, fent atenció als següents aspectes:

B.1

El conjunt de serveis de neteja previstos per a cada zona del municipi en cada temporada, l’organització
Fins a 12,0 p
prevista i la adaptació dels serveis proposats a cada zona del municipi. (fins a 6 punts)
L’abast i el detall en la descripció gràfica dels serveis previstos realitzar (fins a 1 punts)
Les característiques tècniques de tota la maquinària aportada pel contractista i adscrita en exclusiva al servei, així com l’adaptació de cada màquina i vehicle a la tasca prevista realitzar i a l’entorn
urbà de treball. (fins a 3 punt)
Per l’antiguitat dels vehicles i maquinària destinada al servei de la neteja viària aportats per
l’empresa contractista, atorgant la màxima puntuació per al conjunt de vehicles i maquinària si
aquesta és de nova adquisició i cap punt per a aquells equips o maquinària amb una antiguitat
superior a 2 anys. (fins a 2 punts)
Idoneïtat de la proposta de la neteja viària. Característiques ambientals dels vehicles, maquinària i
utillatge aportats per al servei de la neteja viària.
Per l’aportació de vehicles elèctrics:

B.2

Fins a 1 punt per l’aportació d’escombradores mecàniques autopropulsades 100% elèctriques (50%
de la puntuació per a equips híbrids).
Fins a 1 punt per l’aportació de vehicles de caixa de capacitat superior a 2 Tn de PMA 100% elèctrics
(75% de la puntuació per a equips híbrids).
Fins a 1 punt per l’aportació de vehicles auxiliars de capacitat igual o inferior a 2 Tn de PMA 100%
elèctrics (85% de la puntuació per a equips híbrids).
Fins a 0,5 punt per l’aportació d’altre equipament divers (vehicles, maquinària o utillatge, etc.)
100% elèctric (50% de la puntuació per a equips híbrids).
L’oferta amb major nombre d’equips aportats per a cada categoria rebrà la màxima puntuació. La
resta de propostes rebran puntuació de forma proporcional als equips aportats. En l’últim punt
(equipament divers) s’efectuarà una valoració raonada en funció del tipus i característiques de
l’equipament aportat.

Fins a 5,0 p

Per l’aplicació de mesures de reducció de soroll en els vehicles i maquinària de la neteja viària (fins
a 1,5 punts)
Idoneïtat de la proposta de la neteja viària. Quantitat de servei (en hores de personal destinat) al
conjunt de serveis de la neteja viària.
B.3

Es distribuirà la puntuació de manera proporcional al nombre d’hores de personal ofertes per cada
licitador, atorgant la màxima puntuació per cada grup, a l’empresa que aporti major nombre d’hores.
Les ofertes amb un nombre d’hores de personal igual o inferior a la suma d’hores de cada grup indicades a la següent taula, no rebran puntuació. No s’admetran ofertes que prevegin una reducció
per sobre del 10% de les hores de personal totals(26.405,00 hores) que s’indiquen a la següent taula.
Tractament
Escombrada manual
Escombrada mecànica o mixte (sols conductor)
Recs a pressió i altres neteges amb aigua
Fregat de vials

Hores personal /
any previstes PPT
18.016hr
5.035,hr
2.054 hr
1.300 hr

Fins a 7 p

Puntuació
grup
2,50
2,00
1,75
0,75
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Grup C. Instal·lacions, deixalleria i mitjans comuns. Fins a 5.0 Punts
C

INSTAL·LACIONS, DEIXALLERIA I MITJANS COMUNS
Organització prevista per al servei de la deixalleria.
Es valoraran les avantatges i innovacions declarades per les empreses licitadores o detectades per
l’equip avaluador en relació a la proposta de gestió dels serveis de deixalleria municipal incloent
horaris d’obertura, organització dels serveis, personal dedicat, renovació d’equips i maquinària i la
proposta de millora de la senyalització, així com d’altres propostes de millora que puguin aportar
les empreses licitadores(fins a 1.5 punt)

C.1

Obres a efectuar i millores a les instal·lacions cedides en ús. Renovació d’equipament actual de
deixalleria i de la planta de transferència.

Fins a 3,0 p

L’abast en l’explicació i el detall en plànols de les obres a les instal·lacions que l’empresa preveu
efectuar a les instal·lacions cedides en ús, per tal de adequar-les a la nova organització dels serveis,
i la idoneïtat de les actuacions proposades. (fins a 0.5 punt)
La quantitat d’elements de l’equipament actual en les instal·lacions i la deixalleria amb previsió de
renovació inicial que l’empresa preveu executar a l’inici del contracte, així com la importància dels
elements previstos renovar i la justificació dels motius i de l’impacte sobre el nou servei. (Fins a 1.5
punts)
Gestió del contracte.

C.2

Es valorarà el nombre d’hores a disposició del contracte en concepte de:
• Personal en càrrec de comandaments intermedis (fins a 0.5 punts per cada 1.700 hr anuals.
Màxim 1,0 punts), amb el compromís per part de l’empresa d’assumir que la distribució horària
dels comandaments serà adaptada segons els torns de treball que determini l’Ajuntament
(Matí, tarda i/o nit).
• Personal destinat als treballs d’educació ambiental, inspecció, gestió de la informació del contracte, tractament cartogràfic dels serveis, emissió d’informes, plànols del servei i altres treballs que li pugui encarregar l’Ajuntament en relació als serveis objecte d’aquest contracte.
Fins a 0.5 punt per cada 850 Hr/any. Màxim 1 punt.

2

La organització prevista per l’empresa per tal de fer front als requeriments en matèria de planificació (canvi de plànols dels serveis, tractament de les dades informàtiques de gestió del servei,
emissió d’informes, etc.) amb aportació de personal addicional al previst

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VINCULATS A L’OBJECTE DEL CONTRACTE AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
(Fins a 53 Punts)
Grup A. GESTIÓ DEL CONTRACTE I MILLORES APORTADES AL SERVEI. Fins a 8 Punts.
A

A.1

GESTIÓ I MILLORES

Fins a 8,0 p

Campanyes de sensibilització.
Es valorarà la previsió per part del licitador d’una partida econòmica (valor anual) sense imputació
de cost dins el pressupost del servei, destinada al finançament de les accions de comunicació /
sensibilització de l’Ajuntament relacionades amb el servei, d’acord amb allò especificat al punt 10.1
del PPT.
Fins a 2,50 p
La puntuació es distribuirà de manera proporcional a la quantia prevista en cada proposta ( en valor total anual abans d’IVA), atorgant la màxima puntuació a la proposta més elevada.
S’estableix el límit per a aquesta millora en el 0.5% del tipus de licitació abans d’IVA per a cada
anualitat del contracte. Les quantitats ofertes en aquest apartat que excedeixin del límit establert
(0,5 % del preu de l’oferta econòmica presentada, abans d’IVA), no obtindran puntuació addicional.
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A.2

A.3

A.4

A.5

Renovació de papereres.
Es valorarà a l’alça la previsió per part del licitador d’una partida econòmica addicional (valor
anual) sense imputació de cost dins el pressupost del servei, destinada a la renovació i ampliació
del parc existent de papereres.
La puntuació es distribuirà de manera proporcional a la quantia de cada proposta (valor anual),
atorgant la màxima puntuació a la proposta més elevada.
S’estableix el següent límit pel sobre del qual no s’atorgarà més puntuació (7.500 € anuals IVA no
inclòs).
Sistema de pes embarcat dels contenidors en els recol·lectors, addicional al sistema d’identificador
previst.
Per l’aportació, instal·lació i manteniment d’un sistema de pes embarcat en els recol·lectors associat
al sistema d’identificació de contenidors que permeti conèixer el pes de cada contenidor en cada
operació de recollida, i la incorporació de les dades recollides en el sistema de bases de dades
previst al capítol 9. S’atorgarà 0,5 punts per recol·lector en què es prevegi la instal·lació d’aquest
sistema, amb un màxim de 6 recol·lectors.
Estructures de fixació de contenidors
Per l’aportació, instal·lació i manteniment d’un màxim de 25 estructures de fixació de contenidors (sistema de forquilla d’acer inoxidable) anuals, d’acord amb l’indicat al punt 2.15.4 del PPT.
S’atorgarà 0,04 punts per estructura prevista, fins a un màxim de 25 (valors anuals).
Assistència a la gestió municipal.
Es valorarà la previsió per part del licitador d’una partida econòmica (valor anual) sense imputació
de cost dins el pressupost del servei, destinada al finançament de l’assistència a l’equip tècnic municipal en la realització de tasques de control de qaulitat dels serveis, auditoria, assistència tècnica
per al seguiment i implantació del desplegament de les recollides comercials i per a l’assistència en
la planificació de l’anàlisi i viabilitat tècnica de la implantació de nous models de gestió dels serveis
de recollida de residus que millorin la recollida selectiva dels residus, avancin en la consecució
dels objectius del PRECAT20, com són estudis d’impalntació del model de recollida porta a porta o
d’altres tipologies de servei.

Fins a 1,50 p

Fins a 1,50 p

Fins a 1,00 p

Fins a 1,50 p

La puntuació es distribuirà de manera proporcional a la quantia prevista en cada proposta ( en valor total anual abans d’IVA), atorgant la màxima puntuació a la proposta més elevada.
S’estableix el límit per a aquesta millora en 25.000 € abans d’IVA per a cada anualitat del contracte.
Les quantitats ofertes en aquest apartat que excedeixin del límit establert no obtindran puntuació
addicional.
Grup B. BOSSES D’HORES PER A SERVEIS ADDICIONALS DE NETEJA VIÀRIA O RECOLLIDA DE RESIDUS. Fins a 5
Punts.
B
B.1

B.2

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
Bossa d’hores de servei addicional destinades a serveis extraordinaris de neteja.
Es distribuirà la puntuació de manera proporcional al número d’hores ofertes per cada licitador,
atorgant la màxima puntuació a l’empresa que aporti un major nombre d’hores.
S’estableix un límit màxim de 2.500 hores de personal i equipament
Bossa d’hores addicional destinades a serveis de neteja de xiclets a la via pública amb equip especial per a neteja de xiclets.
Es distribuirà la puntuació de manera proporcional al número d’hores ofertes per cada licitador,
atorgant la màxima puntuació a l’empresa que aporti un major nombre d’hores.

Fins a 5 p
Fins a 4 p

Fins a 1 p

Grup B. OFERTA ECONÒMICA. Fins a 40 Punts.
B

OFERTA ECONÒMICA
Les ofertes rebran la puntuació que correspongui, d’acord amb l’aplicació de la fórmula següent:
on,

Pi = Punts obtinguts per l’oferta i
Bi = Baixa sobre el tipus de licitació de la oferta i expressada en punts percentuals
Bmàx = Baixa sobre el tipus de licitació efectuada per l’oferta més econòmica, expressada
en punts percentuals, no descartada per contenir valors anormals o desproporcionats

Fins a 40 p

Fins a 40 p
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5.- Obtenció de documentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lescala
6.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: trenta cinc dies naturals des de la publicació d’aquest anunci en el DOUE.
b) Documentació a presentar: La detallada en el plec.
L’Escala, 25 de març de 2019
Víctor Puga i López
Alcalde
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