ACTA DE LA MESA PER LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIARIA
A Pedreguer, el dotze de desembre de dos mil tretze.
A la Sala d’Alcaldia de l'Ajuntament, a les 14 hores, es reuneix la mesa
d’adjudicació del servei de recollida de residus i neteja viaria. Assisteixen
com a Presidenta Dora Martí, els Regidors Josep Antoni Fornés, Antoni Costa,
Josep Puigcerver i Serafín Navarro i com a Secretari Vicente-J. Angel Ricart,
que dona fe de l'acte.
Constituïda la Mesa, es dona conter de l’informe presentat per l’Arquitecte
tècnic municipal sobre les valoracions del sobre C, en el que s’indica que:
“Respecte a la recollida de residus, indicar que hi ha empreses que no
presenten propostes per a la recollida selectiva de residus porta a porta
(com es el cas de INNOVIA o de TALHER), o be el porta a porta
proposat no es tal, ja que ha dipositar-se en contenidors (com es el cas
de URBASER)”.
I considerant que es objecte del servei segons l’article 2 del plec de
condicions tècniques “a) La recollida de residus sòlids urbans (residus
domèstics, comercials i de serveis assimilables a domèstics, fracció rebuig).
Son residus domèstics produïts pels veïns, que es dipositen davant dels
habitatges segons horaris establerts (sistema porta a porta), o bé dipositats en
els contenidors habilitats a tal efecte a la via pública (contenidors al carrer i
disseminat). Indicant a continuació que: “Els serveis es realitzaran
majoritàriament pel sistema de recollida porta a porta (aplicable al nucli urbà,
excloses les tres urbanitzacions del municipi i el disseminat - habitatges aïllats)
i minoritàriament es realitzarà pel sistema de contenidors en superfície i
soterrats.
Porta a porta. - S’entén per recollida ”porta a porta” la que es realitza de forma
segregada per a les diverses fraccions dels residus municipals, en base a un
calendari prefixat, davant de la porta de cada habitatge o comerç. ”
I considerant que els següents licitadors no compleixen amb l’objecte del
contracte i per tant el plec de condicions tècniques, la mesa amb el vot
favorable de 3 membres i l’abstenció de Serafin Navarro, i de conformitat amb
l’establert a l’article 82 del Reglament General de la llei de Contractes, aprovat
per RD 1098/2001, acordà la exclusió dels següents candidats:
-

INNOVIA COPTALIA
URBASER
UTE TALHER-URBAMED

Vistes les valoracions del projecte i les millores, de l’informe tècnic, la Mesa
donà la seua conformitat aprovant la següent puntuació:
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Vicente Juan Angel Ricart ( 1 de 1 )
Secretari Interventor
Data Signatura : 13/12/2013
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B.1

FCC S.A.
AGRIC. DE LA VEGA
TETMA
CESPA-FERROVIAL
ELSAMEX

8,78
9,25
6,46
7,25
6,18

B.2
7,28
3,93
9,66
6,81
6,16

TOTAL
sobre C
16,06
13,18
16,12
14,06
12,34

Es convoca per el dilluns 16 de desembre a les 14.30 hores, a la Sala de
Sessions per l’obertura del sobre B. L’acte serà públic.
Es donà per finalitzada la reunió a les 14 hores i 50 minuts. I per a constància
del que hem tractat, redacte la present acta de la que jo el Secretari, done fe.
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