ACLARIMENT RELATIU A DIVERSES QÜESTIONS RELATIVES ALS PLECS
REGULADORS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I NETEJA DELS ESPAIS PÚBLICS I
GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL. (aclariment 1)

En data 22/1/2015, s’ha rebut per part d’un empresari interessat en la licitació de
referència les següents consultes:
a) Anexo 5 dice. Maquinaria obligatoria mínima de nueva adquisición:
2 escombradores d´aspiració de 2 m3 de capacitat ( aprox.)
Pregunta: Es de obligado cumplimiento la característica de 2m3 aprox?, pueden ser de
capacidades superiores?

L’annex 5 del contracte en relació a la clàusula 5 del Plec de Prescripcions tècniques
del contracte prescriu que:
La maquinària obligatòria mínima de nova adquisició per poder ofertar és:
a) 2 camions de càrrega lateral.
b) 2 escombradores d’aspiració de 2 m3 de capacitat (aprox.).
c) 1 escombradora d’aspiració de 5 m3 de capacitat (aprox.).
En aquest cas l’adjectiu mínim fa referència tant al número d’unitats 2 camions, 2
escombradores d’aspiració de 2 m3 (aprox.) i 1 escombradora d’aspiració (aprox.).
com al volum mínim, cas que aquest estigui detallat, per tant lògicament, si que
es poden ofertar escombradores d’aspiració de més de 2 m3. Precisament per
això el criteri 1.1.7 d’adjudicació valorarà les característiques tècniques de la
maquinària de nova adquisició.

b) Anexo 2 punto 5 Servei recollida vidre
Entendemos que la frecuencia 1/15 es para intensidad baja?
Efectivament hi ha repetit dues vegades en el punt 5 de l’annex 2 intensitat alta, per un
error material. Per la freqüència 1/15 en vidre, és intensitat baixa.
‐

Anexo 3 Servei de Neteja

c) Sector 2 de barrido mixto 6 veces semana, se solapa con sector 5 de barrido
manual
Entendemos que el sector de barrido mixto solo debe actuar 1 dia en el sector 5 de
manual?

Efectivament el Sector 2 d’escombrada mixte està grafiat de la següent manera (color
sèpia) en el plànol 4 del PPT.

El sector 5 d’escombrada manual (gris), està grafiat de la següent manera al plànol 3
del PPT:

De l’analisi d’ambdós plànols es produeix un solapament d’ambdós sectors, que faria
que el sector 5 d’escombrada manual es neteges 11 vegades a la setmana (5 manuals
i 6 mixtes).
La interpretació correcta és la següent:
Efectivament el sector 2 d’escombrada és dual, en el sentit que:

5 cops a la setmana es fa el sector sense solapament.
1 cop a la setmana es fa TOT EL SECTOR INCLOENT EL SOLAPAMENT amb el
sector 5 de neteja manual, atenent a què es tracta de la zona amb mes activitat
econòmica del municipi. Això fa els 6 cops a la setmana que preveu l’annex 2 del PPT.
d) Sobre 2 b La memoria especifica se puede integrar dentro de la memoria general ?
Atenent al que disposa la clàusula 5.6.2 del PCAP, en relació a la clàusula 10.1 del
PPT, NO ES POT INTEGRAR LA MEMÒRIA ESPECÍFICA EN LA MEMÒRIA
GENERAL.

Sant Quirze del Vallès, 23 de gener 2015.
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