Dimarts, 21 de juny de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Calders
ANUNCI
De conformitat amb l'acord de la Comissió de Govern Local, adoptat en sessió del dia 9 de juny d'aquest any, mitjançant
aquest anunci s'efectua la convocatòria del procediment obert, per a l'adjudicació del contracte del servei de recollida de
residus domiciliaris al municipi de Calders.
1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Calders.
a) Organisme: Comissió de Govern Local.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria.
2) Domicili: Plaça Major, 1.
3) Localitat i codi postal: Calders. 08275.
4) Telèfon: 93 830 90 00.
5) Correu electrònic: calders@calders.cat.
6) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.calders.cat.
2. Objecte del contracte:
L'objecte del contracte és la gestió del servei públic de recollida de residus domiciliaris, que inclou les prestacions
següents:
- Trasllat i buidat dels residus amb els vehicles de recollida.
- Retirada de les restes abocades a la via publica.
- Transport i descàrrega dels residus en l'abocador mancomunat del Bages.
La recollida dels residus corresponents a la fracció de rebuig es realitzarà dilluns, dimecres i divendres mitjançant
contenidors.
La recollida dels residus corresponents a la fracció orgànica es realitzarà dimarts, dijous i dissabte.
I la recollida dels moblats usats i dels béns voluminosos es realitzarà el segon dilluns de cada mes.
L'equipament i elements necessaris per a la prestació del servei objecte del contracte serà a càrrec del concessionari, i
seran de la seva propietat en finalitzar el contracte. Així mateix, tindrà en funcionament el material necessari per prestar
el servei, fet pel qual disposarà dels equips de reserva que consideri oportuns i en condicions de prestar el servei
corresponent.

Durada del contracte: 1 any.
Admissió de pròrroga: 1 any.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert, diversos criteris d'adjudicació.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa, s'atendrà als
següents criteris d'adjudicació que es puntuaran en ordre decreixent:
Menor preu: fins a 60 punts.
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El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciarà en funció dels paràmetres que preveu l'article 85 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
- Projecte d'explotació que inclourà un estudi econòmic i financer de la futura explotació del servei: fins a 20 punts.
- Metodologia, procediments i pla de treball: fins a 20 punts.
4. Valor estimat del contracte: 80.000 EUR, IVA exclòs.
5. Pressupost base de licitació: 40.000 EUR, IVA exclòs.
6. Garanties exigides: 5% de l'import d'adjudicació del contracte, sense incloure l'IVA.
7. Requisits específics del contractista:
La solvència econòmica i financera de l'empresari s'acreditarà per declaracions apropiades d'entitats financeres.
La solvència tècnica i professional s'acreditarà per una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims
tres anys que inclou import, dates i el destinatari. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui
un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest.
8. Presentació de les proposicions:
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals a comptar des de la publicació d'aquest anunci al BOP.
Lloc de presentació:
1) Dependència: Secretaria.
2) Domicili: Plaça Major, 1.
3) Localitat i codi postal: Calders 08275.
4) Telèfon: 93 830 90 00.
5) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.calders.cat.
9. Despeses de Publicitat: 300 EUR.
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Calders, 10 de juny de 2016
L'alcalde, Eduard Sànchez i Campoy
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