INFORME DE L'ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

ASSUMPTE: “Licitació de Contracte de Serveis de recollida i transport de
residus sòlids de l'Acabe municipal de Bellreguard”. Valoració obertura del
sobre B segons criteris d’adjudicació del punt 10B del plec de condicions
administratives que regeixen aquesta Licitació amb una valoració màxima de
25 punts.
A petició d'aquesta alcaldia, i vistes les ofertes presentades per a l'adjudicació
d'aquest contracte, el Tècnic que subscriu,

INFORMA:
S'han presentat dues empreses per a l'adjudicació de el “Contracte de Serveis
de recollida i transport de residus sòlids del Terme municipal de Bellreguard”,
les quals han aportat un “Projecte de recollida de RSU”, amb una proposta
Tècnica per a la prestació del servei, la relació de maquinària, mitjans materials
i humans per a la prestació del servei, i una proposta de conscienciació
ciutadana. Les empreses licitadores són les següents:
-

Ofereix nº 1 de la mercantil JOAQUIN LERMA S.A.
Ofereix nº 2 de la mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S. A.

La proposta de la mercantil JOAQUIN LERMA S.A., s'ajusta en les seues
característiques al sol·licitat per l'Ajuntament de Bellreguard, proposa el
sistema de càrrega superior i càrrega posterior, mantenen la ubicació actual
dels contenidors, els contenidors que disposa l'ajuntament són valguts per al
sistema proposat.
La proposta de la mercantil FOMENTO DE CONSTYRUCCIONES Y
CONTRATAS S. A., no s'ajusta en les seues característiques al sol·licitat per
l'Ajuntament de Bellreguard, proposa el sistema de càrrega lateral, açò implica
la substitució de tots els contenidors actuals per contenidors aptes per a
càrrega lateral, com el camió carrega per la dreta, tots els contenidors hauran
de situar-se a la dreta del vehicle de càrrega, per tant en alguns casos s'hauran
de canviar la ubicació dels contenidors i estudiar el sistema de l'aparcament en
alguns carrers.
Ambdues empreses, disposen de la solvència tècnica i mitjans materials i
humans per a poder realitzar el servei.
Tal com s'ha indicat, la proposta tècnica de prestació del servei realitzada per la
mercantil JOAQUIN LERMA S.A., s'ajusta mes al plec de condicions tècniques,
ja que proposa la recollida mitjançant camions recol·lectors amb càrrega
superior o posterior (22 m3), en les vies mes amples i mitjançant un camió
recol·lector mes xicotet (5 m3) equipat amb eleva contenidors polivalent, en les
vies o carrers mes estretes del municipi (sobretot casc antic) i amb contenidors
de doble ganxo (3000 l.). Indicar que aquest sistema és el que s'està utilitzant
fins avui d'avui.
La proposta tècnica de prestació del servei realitzada per la mercantil
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S. A., consisteix a

realitzar la recollida mitjançant camions recol·lectors amb càrrega lateral (21,5
m3), per a açò cal substituir tots els contenidors existents en l'actualitat per
contenidors de càrrega lateral de 3200 l., fins i tot els contenidors enterrats. En
aquesta proposta, s'indica que el camió de recollida lateral, pot realitzar el
servei en les zones amb carrers estrets del casc urbà de Bellreguard, es tracta
de carrers estrets, on un camió gran no pot circular.
Referent a l'inventari de vehicles, maquinària i mitjans materials a la disposició
del servei, indicar que ambdues empreses disposen de suficients vehicles,
maquinària i mitjans materials. El taller i la base logística de l'empresa
JOAQUIN LERMA S.A. es troba a Gandia, concretament en el polígon Alcodar,
i la delegació de Llevant de la mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
YI CONTRATAS S. A., així com la seua base principal, està en el municipi de
Quart de Poblet, aquesta població està a més de 15 Km. de Bellreguard (art. 11
del Plec de condicions Tècniques), encara que disposa de Delagació a Gandia
amb un taller.
Referent als mitjans humans proposats, ambdues empreses disposen del
personal suficient, vestuaris adequats i formació sobre matèria de seguretat etc.
Referent a campanyes de conscienciació ciutadana anual mitjançant xarrades,
tríptics, etc., ambdues empreses, en el projecte de recollida, compleixen amb
els objectius previstos.
D'acord a l'apartat 10B, criteris d'adjudicació donen el Projecte de recollida, la
valoració és la següent:
Empresa

Viabilitat
Técnica

JOAQUIN
LERMA S.A.
FCC S.A.

Inventari de Mitjos
vehícles
a humans
disposició
proposats
del servei
5
5

10
2

3

5

Campanya
concienciació
ciutadana

Total

5

25

5

15

Pel que en conclusió, aquest Tècnic estima, mitjançant judici de valor (art. 10B),
la puntuació indicada en l'apartat anterior.
És quant tinc a bé informar.
Bellreguard a 10 d'octubre de 2.017
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