Departamento
emisor:
Núm. d’expediente:
Asunto:

Secretaria
SPO2016/000197
Publicació en el perfil. Contestació a les preguntes
plantejades pels licitadors en referència a la contractació de
la concessió del servei públic de recollida domiciliària de
residus del terme municipal d'Inca i el seu transport.

PREGUNTES FORMULADES PER UN LICITADOR (DIA 7-10-16) I LES
SEVES RESPOSTES (13-10-16)

PREGUNTA 1:
1. Clàusula

19. Criteris d’adjudicació.

“10. Servei de recollida de residus voluminosos i poda”
Dins del Plec de Prescripcions Tècniques, el servei de poda no s’inclou dins
dels serveis previst a la licitació. S’ha de incloure al servei?

RESPOSTA:
No, en cap moment es detalla en les prescripcions tècniques la recollida de
poda, és més en cap apartat del plec tècnic fa referencia a la recollida de
poda, per tant es evident que no s’ha de realitzar aquest servei. que el títol del
criteri hi figuri la paraula “poda” sense fer-hi cap altre referència en tot el
document constata que es tracta d’un error material, error que evidentment no
afecta a la forma de valoració de les ofertes.

PREGUNTA 2:
2. Clàusula 2.5. Fase d’implantació
Gener 2018 a l’any de l’inici del contracte: Canvi de sistema de recollida
a Son Amonda (segons indica el PPT en el punt de recollida porta a porta)
El primer any s’ha d’implantar a Son Amonda la recollida lateral (Annex I),
tenint en compte que del segon any s’implantarà el porta a porta en aquest
sector, confirmeu que el primer any es realitzaran les inversions corresponents
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als contenidors de càrrega lateral i els porta-contenidors i que posteriorment es
retiraran el segon any?

RESPOSTA:
Sí, s’han d’adquirir els contenidors necessaris per a realitzar la recollida en
aquesta àrea en forma de càrrega lateral, una vegada retirats passaran a
formar part de l’estoc de contenidors per a realitzar les substitucions que siguin
necessaris en la resta de zones. En l’oferta econòmica es contempla
l’adquisició de tots els contenidors. Pel que fa al càlcul de personal i costs
d’explotació s’ha realitzat tenint en compte el cost del servei una vegada
implantat el PaP a Son Amonda, es a dir a partit del segon any de servei, per
tant no existeix cap modificació a partir del segon any, i per tant no hi haurà
cap modificació del cànon anual.
PREGUNTA 3:
3. Clàusula 7.2. Àrees d’aportació vigilades
"fins a un total de 5 àrees d’aportació, inicialment 4, distribuïdes segon
determina l’Annex XI Ubicació i plànols de les àrees d’aportació vigilades."
Les ubicacions de l’Annex XI són molt poc específiques per poder conèixer la
característiques de les parcel·les on s’ubicaran aquestes àrees i per tant poder
valorar l’adequació necessària. Per això, sol·licitem les adreces exactes de les
parcel·les on s’ubicaran.
S’ha de tenir en compte al contracte les despeses que comportarà habilitar
aquesta cinquena àrea (personal, caseta, càmeres, etc)?
En quin any està previst la entrada en funcionament de la cinquena àrea?
Quina serà la seva ubicació?

RESPOSTA:
De moment no es pot facilitar aquesta informació, donat no es coneix amb
exactitud les parcel·les que formaran part d’aquestes àrees. Per que fa a les
despeses de la quinta àrea, Si, s’ha de tenir en compte, les despeses de
personal, pel que fa a l’entrada prevista en funcionament encara es desconeix,
així com la seva ubicació.
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PREGUNTA 4:
4. Clàusula

7.2. Àrees d’aportació vigilades

• L’horari d’atenció al públic d’aquestes àrees serà el següent:
•

Durant el primer any de servei de cada àrea
o L’empresa disposarà d’un operari durant 8 hores diàries,
repartides segons determini l’Ajuntament o les necessitats del
servei. De dilluns a diumenge a cada àrea.
o

•

L’àrea que disposi de caixes compactadores l’horari serà de 12
hores de dilluns a diumenge"

A partir del segon any de servei de cada àrea
o

o

L’empresa disposarà d’un operari durant 8 hores diàries
repartides segons determini l’Ajuntament. De dilluns a diumenge
per a les àrees que no disposin de caixes compactadores.
L’àrea que disposi de caixes compactadores l’horari serà de 12
hores de dilluns a diumenge"

L’horari i el dies de la setmana del segon any són els mateixos que els
del primer any. Quina diferència hi ha a partir del segon any?
RESPOSTA:
La diferencia és a partir del segon any només es disposa d’un operari durant 8
hores per a totes les àrees que no disposin de caixa compactadora a
diferencia del primer any que és un per a cada àrea.
PREGUNTA 5:
5. Clàusula 7.3.4. Instal·lacions, màquines i material adscrit al servei
“En el moment d’inici d’activitat l’Ajuntament posa a disposició de la deixalleria
el material ja existent.”
“Proposta de reforma, redistribució i adequació integral de la deixalleria al nou
servei...”
Es possible fer una visita a la deixalleria per poder saber de quin material
disposa i quines són les necessitats que presenta?
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RESPOSTA:
Sí, es pot visitar durant l’horari d’atenció al públic.

PREGUNTA 6:
6. Clàusula 10.3. Imatge corporativa
En la memòria tècnica l’empresa haurà de presentar una proposta
d’imatge que es valorarà detalladament.
No obstant a la Clàusula 5.5. Imatge material i personal, diu que l’Ajuntament
d’Inca disposa d’una imatge corporativa sobre la qual caldrà adequar els nous
serveis. És necessari presentar una proposta d’imatge corporativa del servei?

RESPOSTA:
La imatge corporativa de l’ajuntament d’Inca és el logotip, a més els licitadors
han de presentar una proposta de disseny de la nova imatge corporativa,
perquè així es valora en els subcriteris del criteris de valoració
PREGUNTA 7:
7. Clàusula 12. Contingut de la memòria
“El contingut mínim de l’oferta, constarà dels següents documents:” Els
punts b, c, d i e han d’anar tots en un únic volum?
Per facilitar la seva consulta, es possible posar la informació gràfica en un
volum independent en din A3 (sempre complint el requisit de la paginació)?

RESPOSTA:
No, no es necessari que es presentin en un sol tom poden ser toms diferents,
tot i cal recordar que tota la informació que es presenti fora del punt a ha
d’estar referencia en el mateix sinó no podrà ser valorada. Per altra banda la
cartografia es pot presentar en format A3, no superior.
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PREGUNTA 8:
8. Cartografia
Ens podeu facilitar la cartografia en suport digital (dxf, dgn, shp) o en la
mateixa extensió que el plànol d’ubicació d’àrees d’aportació (Annex XI)?

RESPOSTA:
S’adjuntarà en el perfil del contractat aquesta informació un arxiu en dgn del
casc urbà del municipi.
Per altre banda, a l’apartat de normativa de la web municipal, s’hi poden trobar
tots els plànols en pdf del terme, tant de sòl urbà com de sòl rústic.
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