Unitat Tècnica
Referència: MIG‐JTP

RESPOSTES A LES CONSULTES REALITZADES PER CORREU ELECTRÒNIC relatives a
la licitació per a l'adjudicació del servei de recollida integral i transport de residus de
Cabrera de Mar i servei de recollida selectiva i transport de Cabrils, procediment obert,
amb més d'un criteri d'adjudicació.

Consulta: “ Despesa anual per a campanyes de comunicacions ambiental: el plec indica que
es destinarà un 1% sobre el preu del contracte anual amb IVA inclòs: que es considera preu
del contracte?”
Resposta: Es considera preu de contracte el preu d’adjudicació.
Consulta: A l’annex nº7 a on s’indiquen les característiques mínimes dels contenidors de
1.100litres, diu que els contenidors d’envasos i paper hauran de tenir reductor, però han de
tenir pedal?”
Resposta: Els d’envasos i vidre no tindran pedal, hauran de tenir un pany de tancament amb
clau universal (d’acord a l’annex nº7 del plec de prescripcions tècniques). Els de paper,
orgànica i resta han d’anar amb pedal.
Consulta: Aclariment respecte a la consulta formulada dels contenidors de 240 litres:
Resposta: Els contenidors de 240 litres de tot tipus de residu no disposaran en cap cas de
portelles, tan sols hauran de requerir de la tapa amb el color corresponent.
Consulta: “Entenem que no hi ha vehicles a subrogar, ni vehicles ja amortitzats que
l’ajuntament deixi a disposició de la contracta. En cas contrari hauríeu de facilitar la relació,
amb les seves característiques, així com els seus costos en cas de subrogació de vehicles
pendents d’amortització”
Resposta: No es posa cap vehicle municipal a disposició de la contracta.
Consulta: “ Aclarim respecte el nombre de contenidors de nova adquisició d’envasos de 240
litres”
Resposta: Hi ha una discordança entre l’apartat nº3 del plec de prescripcions tècniques en
quan al nombre de contenidors d’envasos de 240 litres, ens ratifiquem que el numero de
contenidors d’envasos de 240 litres es tal com figura a l’apartat nº 8.‐model de costos: de 12,‐
ut de 240 litres.
Consulta: “El import final del quadres de model de costos de l’annex 8, haurà de coincidir
amb el import de licitació de la proposició econòmica? En el cas que així sigui, es poden
incorporar noves línies i quadres a les existents? Entenem que hi manquen conceptes que si
que han d’estar en el pressupost total del servei, com per exemple, els costos de personal, de
la base del servei, del vestuari, de la telefonia, etc.:”

Resposta: L’annex nº8 és un model de costos així que manca els beneficis previstos per a cada
empresa i que conjuntament amb els costos serà el preu resultant ofertat.
Resposta: En quan als conceptes, es poden incorporar els que es considerin necessaris doncs és
una pauta el model annex nº8.
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Consulta: “Pel que fa als criteris de valoració, en concret a les millores puntuables
mitjançant un judici de valor, podríeu concretar com és valorarà els diferents apartats?”
Resposta: Per voluntat de l’Ajuntament de Cabrera de Mar es voldria de l’ordre de 146 ml de
tanca de material tipus fusta tractada i barnissada o similar i a on es valorarà globalment :
 Els ml ofertats.
 Capacitat resistent del material i manteniment.
 Sistema d’ancoratge: materials, dimensions dels ancoratges, (secció i fondària de
penetració) i separació de col∙locació.
 Mides de la tanca: Preferentment amb peces longitudinals d’amplada de 1m, amb
suports galvanitzats, i distància entre els llistons longitudinals de manera que es vegin
els menys possibles els contenidors, però amb obertura que garanteixi la seguretat.
 Caldrà concretar: espessors, separacions entre llistons, si hi ha reforçaments....
Per voluntat de l’Ajuntament de Cabrils es voldria de l’ordre de 42 ml de tanca de material de
les mateixes característiques que l’anterior punt.
Consulta: Com es valorarà i repartiran els 8 punts de les millores tecnològiques? Quines
millores tecnològiques teniu previstes? Com es diferenciarà la distribució de punts? Segons
l’estalvi econòmic que generi la millora? Com es distribuiran els punts en cas de millores
tecnològiques que no reportin un benefici econòmic a la contracta, però si per exemple una
benefici ambiental general?
Resposta: No en tenim, estem oberts a les aportacions dels licitadors.

Consulta: Com es valorarà i repartiran els 2 punts d’altes millores adreçades a conscienciar
el ciutadà? Pel numero de millores proposades? Per l’impacta i eficàcia d’aquetes? Pel valor
econòmic de la mateixes?
Resposta: En funció de les propostes presentades.

Consulta:
ubicats:

Plànols amb la ubicació de contenidors, relació de carrers i referència on estan

Resposta: No en disposem.

Consulta: Conveni col∙lectiu si existeix entre les empreses actuals que presenten el servei i
els treballadors a subrogar
Resposta: No disposem d’aquesta informació

Consulta: Nombre d’àrees de contenidors soterrats, la seva ubicació i tipus de contenidor
soterrat (marca comercial)i nombre de contenidors en cadascuna:
Resposta: No donem aquesta informació
Consulta: Es pot recollir el residu verd contenidors de càrrega posterior juntament amb la
fracció orgànica?
Resposta: No s’ha de fer d’acord amb les freqüències mínimes previstes al plec.
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Consulta: La fracció verda càrrega lateral, perquè va acompanyat d’un peó?
Resposta: Es pot trobar que hi hagi abocaments i per tant s’ha de netejar el voltant del
contenidor i recollir‐ho tot.
Consulta: La fracció rebuig es recull amb dos peons i la resta de les fraccions amb un. Es
pot recollir la fracció de rebuig amb un peó?
Resposta: No ha de ser amb dos peons.
Consulta: A la pàgina nº38 model de costos fixes pel rentat de contenidors i dipòsits dels
contenidors soterrats , es fa a referència a Cabrera i no a Cabrils.
Resposta: Està inclòs a l’apartat de 6 serveis/any per a la neteja i desinfecció amb camió cubà
per la totalitat de dipòsits contenidors soterrats.

Per error de transcripció:
A l’apartat 18.2.1 Vehicles el camió de prestació del servei: fracció form i resta :
CAMIÓ PRESTACIÓ SERVEI: FRACCIÓ FORM I RESTA
1 camió
Vehicle recol∙lector compactador de càrrega posterior de nova adquisició
de capacitat mínima o igual a 12 m3 per a la realització de la recollida de
les fraccions form i resta i que disposi ambdós costats del camió dels
mecanismes adients per a la recollida dels contenidors soterrats i adaptat
per a la recollida de contenidors de capacitat 1,7m3.
S’haurà de disposar d’un dipòsit de recollida de lixiviats.
Ha de dir:

CAMIÓ PRESTACIÓ SERVEI: FRACCIÓ FORM I RESTA
1 camió
Vehicle recol∙lector compactador de càrrega posterior de nova adquisició
de capacitat mínima o igual a 12 m3 per a la realització de la recollida de
les fraccions form i resta i que disposi ambdós costats del camió dels
mecanismes adients per a la recollida dels contenidors soterrats.
S’haurà de disposar d’un dipòsit de recollida de lixiviats.
Així doncs pel que respecte a l’annex nº3 de CONTENIDORS I TOTEMS: les 5,-ut de contenidors de
1,7 m3 és de 5,-ut de 1,1 m3, així com en el model de costos nº8 : adquisició de 5,- de 1,7 m3
càrrega posterior de resta és adquisició de 5,ut contenidors de 1,1 m3 de càrrega posterior de resta.

