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Ajuntament de Rótova
Anunci de l’Ajuntament de Rótova sobre convocatoria de
procedimiento abierto para la adjudicación del servicio
público de recogida y transporte de residuos sólidos.
ANUNCI
De conformitat amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió
de data 10 de juliol de 2017, per mitjà del present anunci s’efectua
convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per a
l’adjudicació del contracte de concessió de servei públic d’arreplega,
transport i descàrrega en la planta de tractament de Ròtova, conforme a les següents dades:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Ròtova
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaría
c) Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ròtova, carrer Major, 2. 46725
Telèfon 962957011
Fax 962957009
registregeneral@rotova.es
www.ajuntamentderotova.es
www.rotova.es
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: concessió de servei públic d’arreplega, transport i descàrrega en la planta de tractament de Ròtova
b) Lloc d’execució: Ròtova. 46725
c) Termini d’execució: 4 anys amb possibilitat de pròrroga de fins 2
anys
d) CPV : 90511100-3 i 90512000-9
3. Tramitació i procediment: ordinària, obert varis criteris d’adjudicació.
Criteris d’adjudicació:
a) Criteris quantificables automàricament: 60 punts
a.1 Proposició económica fins 60 punts
b) Criteris amb judici de valor: 40 punts
b.1 Vehicles disposable per al serve fins 10 punts
b.2 Base taller en un ràdio de 20 kms fins 5 punts
b.3 Plà de producción, explotació i gestió del servei fins 5 punts
b.4 Garantía de prestació del servei de recollida fins 5 punts
b.5 Realització de campanyes d’informació, sensibilització… fins 2
punts
b.6 Millores referents a recollida selectiva fins 7 punts
b.7 Clàusules socials fins 6 punts
4. Pressuposte base de licitació:
Import execució per contrata anual: 61.272,65 euros
IVA: 6.127,26 euros
Total: 67.399,91 euros
5. Garanties exigides.
Provisional: 1.838,17 euros.
Definitiva: 5 per 100 preu adjudicació contracte.
6. Presentació d’ofertes:
20 díes hàbils a contar des de l’endemà a la publicació de l’anunci
en el BOP de València
Es presentaran en el registre general de l’Ajuntament de Ròtova,
carrer Major, 2, 46725. També es podrán presentar per correu de
conformitat amb el plec de clàusules administratives
7. Obertura d’ofertes:
De conformitat amb el que estableix el punt 12 del plec de clàusules
administratives.
8. Despeses de publicitat a càrrec del concesionari.
Ròtova, 17 de juliol de 2017.—L’alcalde, Antonio Garcia Serra.
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