ANNEX 8
Resum

A manera de resum, i a títol enunciatiu i no limitatiu, s’indiquen les següents
consideracions que hauran de tenir presents els licitadors:
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Inici de tots els serveis adjudicats, amb els equipaments complerts i tal
com indica el Plec, en un termini màxim de 6 mesos des de l’adjudicació.
Recollida i transport de les diferents fraccions de residu a les plantes que
indiqui el Consell Comarcal, per delegació dels Ajuntaments
Gestió de les sis deixalleries fixes; van dins del preu de licitació la
eliminació i tractament dels residus no valoritzables
Gestió de dues deixalleries mòbils: una que aporta el Consell Comarcal i
l’altra que ha de posar a disposició del servei el licitador
Gestió de neteja viària i transport dels residus recollits a les plantes que
indiqui el Consell, per delegació dels Ajuntaments
Adquisició i posada a disposició dels Ajuntaments dels contenidors (de
superficie i soterrats) que s’indiquen per municipi, nous, i la seva
amortització a 10 anys, facturats mensualmente. Els contenidors tant
soterrats com de superficie seran de buidat semiautomàtic i monoperador
(operari/conductor) i de buidat bilateral
Clausurar les àrees soterrades que s’indiquen al Plec i amortitizar el seu
cost a 10 anys, facturats mensualment al municipi que correspongui
Col.locar les estructures de seguretat adients a les àrees soterrades de
Vespella de Gaià i amortitzar el seu cost a 10 anys de forma mensual
Garantir, mitjançant vehicles provinents del Consell o de la mateixa
empresa, el buidat i manteniment dels contenidoprs soterrats de Vespella
de Gaià, transitoriament, fins que deixin de ser operatius i siguin
substituits per uns altres compatibles amb els de la resta de l’adjudicació
Adquisició i posada a disposició del servei dels vehicles (camions,
escombradotes, vehicles de repas previ al buidat dels contenidors, vehicles
d’encarregats…) i material necessari pel servei, nous i compatibles pels
sistemes de buidat) segons s’indica al Plec, i la seva amortització a 10 anys,
tret dels llogats o de renting. S’hauran d’adquirir camions per al buidat
dels contenidors soterrats que provenen dels Ajuntaments (Vconsyst) i que
són de buidat amb monoperador, i camions per al buidat dels contenidors
que s’hauran de subministrar (tant soterrats com de superficie) i que
tindran el mateix sistema de buidat (semiautomàtic, és a dir, sense que el
conductor baixi de la cabina, amb monoperador i de descàrrega bilateral)
Adquisició i posada a disposició del servei dels equips informàtics,
connexions i elements de control que s’indiquen al Plec, i la seva
actualització, manteniment i reposició mentre duri l’adjudicació
Subrogar el personal que provingui de l’anterior contracte i dels
Ajuntaments
Reparar i adequar i mantenir els vehicles i maquinària provinent del
Consell Comarcal que estigui en estat de funcionament, i si s’escau,
presentar una oferta pel material obsolet
Assumir les despeses, taxes, impostos, reparacions, etc. de tots els vehicles
i material adscrit al servei, així com els subministres d’aigua, llum,
telefonia, etc. de les deixalleries i de les naus afectes al servei
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Presentar un preu anual global mitjançant el qual es presenta a la licitació,
i el preu anual municipal per a cada Ajuntament; presentar, per municipi,
un desglòs de personal, mitjans i materials adscrits a cada servei, tant
directes com indirectes, i el seu cost
Presentar preus unitaris de cada servei, per hora, fracció, unitat,…
calculats igualment que els preus totals ofertats
Presentar per mes vençut relació dels serveis duts a terme durant el mes
anterior als diferents municipis, amb els justificants adients, al Consell
Comarcal, el qual donarà (si s’escau) la seva conformitat i autorització per
a que es facturi (per part de l’adjudicatari) a cada Ajuntament

