Ajuntament de l’Escala

Anunci per a la licitació del contracte de serveis per a la trituració de restes vegetals i transport a un
centre gestor autoritzat de les restes vegetals procedents de la recollida selectiva del municipi de
l’Escala.
1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de l’Escala
2.- Objecte del contracte: Gestió del servei de trituració de restes vegetals i transport a un centre gestor
autoritzat de les restes vegetals procedents de la recollida selectiva del municipi de l’Escala.

3.- Pressupost i Valor estimat:
El pressupost del contracte és de 78.099,18€/any (sense IVA) i la repercussió de 16.400,82€/any
totalitzant la quantitat de 94.500,00€/any.
El valor estimat del contracte és de 312.396,72€ (IVA exclòs).
4.- Criteris d’adjudicació:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa es
consideraran diversos criteris d’adjudicació.
A.

Criteris quantificables automàticament (fins a 100 punts):

a.1) Oferta econòmica (fins a 100 punts). La puntuació s’ha d’assignar segons la fórmula següent (per
€/tn):
Fórmula:
PE= (100*B) / Bi
PE = Puntuació econòmica
B= Oferta més baixa (preu/Tn)
Bi= Oferta a valorar (preu/Tn)
Per la presentació de les ofertes caldrà complimentar l'annex 2 corresponent.
Les empreses no tindran dret a cap indemnització si els valors de producció no són els màxims
estimats.
En cas d'empat s'aplicaran els criteris previstos en l'article 147.2 LCSP, per ordre:
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social en la
plantilla de cadascuna de les empreses, prioritzant, en cas d'igualtat, el major nombre de
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vila marinera

b) Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les empreses.
c) Major percentatge de dones a la plantilla de cadascuna de les empreses.
d) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués desempatat.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat ha de ser aportada pels licitadors en el moment
en que es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.

5.- Obtenció de documentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lescala
6.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 35 dies naturals a partir de la publicació al DOUE.
b) Documentació a presentar: La detallada en el plec.
L’Escala, a data de signatura electrònica.
Víctor Puga i López
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treballadors fixes amb discapacitat, o el major nombre de persones treballadores en inclusió a
la plantilla.
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