MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR CONSISTENT EN
L’ADQUISICIÓ DE CONTENIDORS PER A GENERADORS SINGULARS
PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA
SELECTIVA DE RESIDUS
1. Objecte del contracte.
D’acord amb el punt 3.8 «Servei de recollida a generadors singulars» del Plec
de prescripcions tècniques per a la concessió de la gestió del servei públic de
recollida domiciliaria de residus de residus urbans del terme municipal d’Inca,
l’Ajuntament aportarà els contenidors necessaris a cada un dels establiments
comercials en funció de la seva tipologia.
El present contracte té per objecte l’adquisició d’un nombre de contenidors per
a aquests generadors singulars per la millora de la gestió del servei de recollida
selectiva de residus, amb les característiques que s’estableixen en el present
document.
Per una altra banda, es fa constar que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació. En aquest sentit, s’ha
determinat el nombre de contenidors necessaris per satisfer les necessitats, sent la
quantia total inferior a 15.000.-€, IVA exclòs.

2. Justificació de la necessitat del contracte.
Degut a la variació que hi ha hagut en el número i tipologia de negocis o locals
comercials, anàlogament, també hi ha hagut una variació en el volum i tipologia
dels residus generats.
Per tal de millorar el servei de recollida selectiva de residus es necessari
disposar de més contenidors per a generadors singulars dels que hi ha
actualment, per la qual cosa resulta necessària la seva adquisició.
Per tant, i de conformitat amb el que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) es considera justificada
la necessitat de contractació del citat subministrament.
3. Tipus de contracte. Justificació del procediment.
De conformitat amb l’article 16 de la LCSP, el present contracte es configura
com un contracte de subministrament.
De conformitat amb el que disposa l’article 118 de la LCSP, el present
contracte es qualifica de contracte menor en funció de la quantia del mateix, al
ser el seu valor estimat inferior a 15.000.-€, IVA exclòs.
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4. Característiques dels béns a subministrar.
S’han de subministrar els següents contenidors:
- 20 contenidors de cartró (blaus), de 1000 litres.
- 20 contenidors de rebuig (grisos), de 1000 litres.
- 6 contenidors de cartró (blaus) de 240 litres.
- 20 contenidors de rebuig (gris) de 240 litres.
- 20 contenidors d’envàs (groc) de 240 litres.
- 30 contenidors d’orgànica de 120 litres amb pedal.
Els contenidors de 1.000, 240 i 120 litres (+/- 10%) de capacitat per a la
recollida selectiva hauran de complir les següents especificacions:
- Material: polietilè d’alta densitat reciclable. Gruix mitjà en cos 6 mm mínim. El
cos del contenidor serà totalment estanc, sense presentar cap mena d'obertura
i està fabricat amb mètode monocasc amb interior llis per facilitar la neteja, amb
sistema de drenatge.
- Tapa i cos del mateix color ja especificat anteriorment. Acolorits en massa i
estabilitzats enfront de l'acció combinada d'aigua i raigs UV. Resistents a les
variacions de temperatures més extremes.
- Fabricat segons la normativa DIN 30700 / EN 840, idoni de fàbrica per al si
tema d'elevació i buidat a camió tipus DIN o similar, càrrega posterior.
- Disposar de quatre rodes giratòries (360°) de cautxú massís i eix d'acer, di
metre 200 mm, sistema de bloqueig. Dues rodes els de 240 i 120 litres.

- Termoimpressió o serigrafia amb logo i llegenda definit per l’Ajuntament
d'Inca. Inclouran també bandes reflectants.
- Acreditació de la UNE EN ISO 9001, sistema de gestió de la qualitat o similar
del fabricant.
- Acreditació de la UNE EN ISO 14001, sistemes de gestió ambiental o similar
del fabricant.
LLIURAMENT
Tots els materials s’hauran d’entregar degudament muntats i estar a disposició
de l’Ajuntament amb la termoimpressió serigrafia incorporada en un màxim de
DOS MESOS d’ençà la data de l’enviament de la notificació de l’adjudicació del
contracte.
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- Dotats per donar cabuda a suports de dades, tipus TAG.

RESPONSABILITATS
S'estableix un període de garantia mínima d’un any de tot l'objecte del present
contracte.
Durant el termini de garantia si s'acredités l'existència de vicis o defectes en els
béns subministrats, l'adjudicatari haurà fer totes les reparacions i reposicions
dels contenidors que siguin necessàries per deficiències de material i per
defectuosa fabricació, estant obligat l'adjudicatari a la seva reparació o
substitució.
En aquest servei estarà inclosa tant la mà d'obra com els desplaçaments a
qualsevol punt on estigui situat l'objecte dins el terme municipal, sense limitació
d'hores, ni quilometratge.
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de lliurament total
de l’objecte del contracte.
5. Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació ascendeix a la quantitat de 14.632,00.-€, IVA
exclòs, més la quantitat de 3.072,72.-€ en concepte d’IVA (21%), el que fa un
total de 17.704,72.-€, IVA inclòs.
Preus unitaris. El preu del present contracte es configura en preus unitaris,
segons el següent detall:
Tipus

Preu unitari màxim, IVA exclòs

- 20 contenidors de cartró (blaus), de
1000 litres.

270.-€

Tipus

Preu unitari màxim, IVA exclòs

- 6 contenidors de cartró (blaus) de
240 litres.

52,00.-€

- 20 contenidors de rebuig (gris) de
240 litres.
- 20 contenidors d’envàs (groc) de 240
litres.

Tipus

Preu unitari màxim, IVA exclòs

- 30 contenidors d’orgànica de 120
litres amb pedal.

48,00.-€

Plaça d'Espanya, 1. 07300 Inca · Tel. 871 914 000 · Fax 971 880 819 · www.incaciutat.com · CIF P0702700F

Codi Validació: 4SK4STE44J2XXKSC2XMZWC4YP | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5

- 20 contenidors de rebuig (grisos), de
1000 litres.

Els licitadors hauran d’oferir un preu unitari per cada tipus de contenidors,
segons el model d’oferta que s’adjunta com a annex.
6. Valor estimat del contracte.
El valor estimat del contracte, calculat de conformitat estableix l’article 101 de la
LCSP ascendeix a la quantitat de 14.632,00.-€, IVA exclòs.
7. Adequació del preu del contracte al preu de mercat.
Els preus unitaris màxims s’han determinat en funció d’un estudi amb diverses
empreses del sector.
8. Termini d’entrega del subministrament.
El termini d’entrega màxim dels béns és de 2 mesos, a comptar des de la
notificació de l’adjudicació.
9. Termini de garantia.
El termini de garantia tindrà una durada d’un any a comptar des de la correcta
entrega de tots els contenidors.
10. Criteris d’adjudicació.
El contracte s’adjudicarà a l’oferta més econòmica, sempre que resulti
tècnicament apte. Els licitadors hauran d’oferir un preu unitari per tots els
contenidors, d’acord amb el model d’oferta que se presenta com annex.
11. Responsable del contracte.
De conformitat amb el que preveu l’article 62 de la LCSP, es proposa com a
responsable del contracte al Sr. Pere Mestre Rayó.
No es necessària la constitució de garantia definitiva de conformitat amb l’establert en
l’article 153 en relació a l’article 118 de la LCSP.

13. Invitacions.
Es proposa convidar a les següents empreses:
- Avenc verd
- Telim
- Contenur
- Formato verde
- Seguridad y Limpiezas, SA
Així mateix, es proposa publicar la present licitació a la pàgina web de l’Ajuntament
d’Inca per a totes aquelles empreses que estiguin interessades.
14. Termini i forma de presentació de les ofertes.
La presentació de les ofertes es farà d’acord amb el model que s’adjunta com annex, a
presentar a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Inca, en el termini de 5 dies
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12. Garantia definitiva.

naturals a partir del mateix dia de l’enviament de la invitació i de publicació al de la
pàgina web. Amb la presentació de l’oferta, hauran de presentar les característiques
tècniques dels productes a subministrar.

L’enginyer tècnic municipal
Pere Mestre Rayó
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