PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SERVEI DE RETIRADA DE
FERRALLA I ALTRES MATERIALS
1. Objecte del contracte.
L’objecte del procediment és la selecció de l’empresa que gestionarà la ferralla i altres materials de
les diferents instal·lacions de Emaya amb l’objectiu de facilitar-ne la recuperació i re valorització. La
gestió inclou la recollida dels residus (ferralla i altres materials) i el seu transport fins a una planta
autoritzada.
Emaya tindrà dret a cobrar els ingressos resultats de les quantitats recollides, d’acord als preus
ofertats per cada tipologia de material (€/kg.).
2. Duració del contracte.
La durada del contracte serà de 1 de octubre de 2020 fins el 30 de setembre de 2021. No existeix
possibilitat de pròrroga.
3. Condicions del contracte.
El contracte està dividit en lots:
•
•
•
•
•
•
•

Lot 1.- Ferralla Àrea Qualitat Urbana.
Lot 2.- Bateries.
Lot 3.- Motos.
Lot 4.- Vehicles iguals o inferiors a 3.500 Kg.
Lot 5.- Vehicles superiors a 3.500 Kg.
Lot 6.- Vehicles especials fins a 5.000 Kg.
Lot 7.- Ferralla i altres materials Àrea Cicle de l’Aigua.

1. Les característiques del servei constarà de:
-

-

-

Retirada de diferents materials, a de les instal·lacions d’EMAYA.
Servei de préstec de contenidors de diferents capacitats, ubicats a les diferents
instal·lacions d’EMAYA, sense càrrec.
Servei de recollida a les instal·lacions d’EMAYA inclòs en el preu. Caldrà realitzar la
recollida abans de 48 hores naturals des de la petició formal. Exceptuant els parcs verds
que se realitzaran recollides programades diàries.
Els diferents residus i materials dels parcs verds o altres instal·lacions d’EMAYA (ferralla i
altres materials) es depositaran dins caixes d’EMAYA. L’empresa adjudicatària les
recollirà, les transportarà fins a les seves instal·lacions, les buidarà, i una vegada buides
les tornarà al seu lloc (Lot 1 i 2).
Tramesa de les dades de recollida: les dades del pesatge de cada tipus de residu recollit,
incidències o altres característiques del servei que es considerin pertinents.
Dels lots 3,4,5 i 6, es realitzarà el certificat de descontaminació del gestor autoritzat i baixa
de la DGT de tots el vehicles entregats.

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A. Carrer de Joan Maragall, 3 · 07006 · Palma · Illes Balears
Registre Mercantil de Palma, Llibre de Societats, Tom 229, Foli 59, Full 4499 · 30 setembre 1974 · N.I.F A07000029

2. El lloc de recollida dependrà del centre (usuari) que realitzi i sol·liciti el servei:
Magatzem (ubicacions)
Qualitat Urbana

Qualitat Urbana, Tallers
Son Reus
Parc Verd Son Castelló
Parc Verd Sant Jordi

Cicle de l’Aigua

Explotació/Manteniment
Xarxes
Depuració EDAR2
Depuració EDAR1
Laboratori

Direcció
Son Pacs, Camí dels
Reis nº 400
Camí Son Reus
Gremi de Sucrers i
Candelers
Devora la Depuradora
Son Tugores,
Camí dels Reis nº 391
Son Pacs,
Camí dels Reis nº 400
C/ Camí Fondo S/N
C/ Camí Son Oliver S/N
Son Anglada,
Carretera Puigpunyent
km 5,3

C.P.
07010
07120
07009
07199
07010

PALMA

07010
07007
07199
07011

3. Per a cada recollida de material s'haurà de facilitar les següents dades:
- Relació de materials recollits
- Relació de pesos (kg) de la bàscula associats a cada tipus de material recollit
- Relació de preus aplicats per cada tipus de material recollit (€/Kg)
- Factura proforma incloent totes les dades anteriors (materials, pesos (kg) i preus
aplicats) i el total corresponent.
4. Es podrà requerir també el servei de desballestament i neteja industrial i/o màquines sense
ús i recollida de ferralla en tot tipus d’instal·lacions, on hi hagi excessiva acumulació.
A més de la prestació del contracte, l’adjudicatari tindrà les següents obligacions:
- Estar acreditat com a gestor autoritzat dels residus a tractar, o bé com a centre de
transferència, segons la normativa vigent, adjuntant certificat o be acreditar-ho
fefaentment.
- Gestionar adequadament els residus en respecte estricte a la normativa i legislació
vigent.
- Optimitzar les operacions de tractament des de el punt de vista de la seguretat i de la
protecció del medi ambient.
- Garantir la reutilització, reciclatge i valorització del residus, i en el cas que no sigui
viable, el seu depòsit en abocador controlat.
- Acreditar que s’està inscrit en el llistat de transportistes de residus no perillosos de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de les Illes Balears.
- Tenir cura dels materials de EMAYA i de les instal·lacions. En cas de desperfectes
sobre qualque bé o element de EMAYA es farà càrrec del cost.
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4. Pressupost del contracte.
El preu ofert per la retirada de cada material ha de ser un preu fix per kg (ferralla, bateries, altres
materials) i per unitat (vehicles, motocicletes, etc.). El valor dels preus ha d’indicar-se com a màxim
amb tres decimals. No podrà sofrir modificacions durant el període d’adjudicació del contracte.
D’acord a les condicions requerides, s’ha de presentar la següent documentació per la valoració de
l’oferta presentada:
-

Lot al que es presenta.
Relació de preus de recollida ofertats per tipologia de material (€/kg o unitat, ).
Els preus han d’incloure les característiques del servei exposades i així s’ha
d’especificar clarament en l’oferta a presentar. Cal menció específica de que els
preus inclouen:
• servei de préstec de contenidors de diferents capacitats sense càrrec
• servei de recollida en els llocs especificats
• servei de recollida quan es sol·liciti desballestament i neteja industrial
i/o màquines sense ús i recollida de ferralla, on hi hagi excessiva
acumulació.

Una vegada valorades les ofertes presentades, s’adjudicarà el lot a l’oferta que inclogui la
remuneració de més tipologies de materials en tots els lots, a excepció del lot 7. En el cas del lot 7,
l’adjudicació serà a l’empresa que resulti més avantatjosa econòmicament per Emaya de l’aplicació
dels preus ofertats pels consums estimats del 2019, per tant es calcularà la mitjana de tots els
elements del lot.
A títol orientatiu, s’aporten quantitats semestrals aproximades dels materials recollits. L’esmentat
volum s'ha d'entendre únicament com estimatiu i que el servei de recollida s'ajustarà a les
necessitats reals durant el període de l’adjudicació:
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2020
Lots
Lot 1.- Ferralla Àrea Qualitat Urbana.
Lot 2.- Bateries
Lot 3.- Motos
Lot 4.- Vehicles iguals o inferiors a 3500 Kg
Lot 5.- Vehicles superiors a 3500 Kg
Lot 6.- Vehicles especials fins a 5000 Kg
Lot 7.- Ferralla i altres materials Àrea Cicle de l’Aigua
• Llautó comptadors
• Llautó Net
• Acer Net
• Acer “Latiguillo” flexible
• Perfil d’alumini
• Ferro-fundició
• Plom
• Cable elèctric / coure
• Coure aïllat
• Motors elèctrics
• Material elèctrics
• Alumini aïllat
• Generador
• Bateries
• Plàstics
• Palets diverses mides (uds)
• Palets europeus

(del 1 de enero hasta
31 de agosto)

254.988 kg
10.304 kg
1,00 uds
2,00 uds
43.340 kg
53.200 kg
1.800 kg
5.402 kg
0 kg
276 kg
13 kg
32.421 kg
214 kg
1.110 kg
0 kg
86 kg
0 kg
0 kg
0 kg
kg
757 kg
10 uds
9 uds

Ferralla i altres materials Àrea Cicle de l’Aigua, considerat com a lot únic i no per element.
Es presentarà el preu unitari de cada element del lot 7. El valor dels preus ha d’indicar-se com a
màxim amb tres decimals.
La venta s’adjudicarà a l’empresa que presenti un major valor econòmic a abonar a EMAYA, tenint
en compte els consums del 2020 (de 1 de gener a 31 d’agost 2020). Per tant, l’adjudicació serà a
l’empresa que resulti més avantatjosa econòmicament per tant es calcularà la mitjana de tots els
elements del lot.
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Lot 7

Llautó comptadors
Llautó Net
Acer Net
Acer “latiguillo” flexible
Perfil d’alumini
Ferro-fundició
Plom
Cable elèctric / coure
Coure aïllat
Motors elèctrics
Material elèctrics
Plàstics
Palets diverses mides (uds)
Palets europeus de 1ª(uds)

(€/kg)
2,015 €
3,110 €
0,490 €
1,060 €
0,185 €
1,200 €
2,000 €
2,000 €
0,350 €
0,205 €
0,090 €
1,200 €
3,000 €

5. Perfil del contractant
Emaya té allotjat el seu perfil del contractant en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, des
de on la gestiona i difon exclusivament, sense prejudici de l’ús d’altres mitjans de publicitat. Emaya
posa a disposició dels interessats tota la documentació relativa a la present contractació a
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lY1%2FYztOcx4QK
2TEfXGy%2BA%3D%3D&pestanyaLicitaciones=fO%2Fnl6E8oEQ%3D i a www.emaya.es

6. Termini de presentació de propostes
El termini de presentació d'ofertes per a optar a la present contractació és dia 28 de setembre a les
fins a les 14:00h.
Les propostes es presentaran en un sobre tancat en el Servei de Compres de EMAYA (Camí dels
Reis, 400, Edifici Cicle de l’Aigua, 07010) en mà o per correu.
7. Regles especials respecte del personal laboral de l'empresa contractista
En el cas de contractacions de serveis, l’empresa adjudicatària:
1. Seleccionarà el personal que formarà part de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte,
sense perjudici de la verificació per part d’EMAYA del compliment d'aquells requisits.
2. Assumirà l'obligació d'exercir sobre el personal integrant de l'equip de treball encarregat de
l'execució del contracte, de manera real, efectiva i contínua, el poder de direcció inherent a tot
empresari.
3. Vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l'execució del contracte desenvolupin
la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides respecte de l'activitat delimitada
en el present plec com a objecte del contracte.
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4. Estarà obligada a executar el contracte a les seves pròpies dependències o instal·lacions, tret
que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus serveis a les dependències
d’EMAYA. En aquest cas, el personal de l'empresa contractista ocuparà espais de treball
diferenciats del que ocupen els empleats d’EMAYA.
5. Haurà de designar almenys un coordinador tècnic o responsable, integrat en la seva pròpia
plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:
a) Actuar com a interlocutor de l'empresa contractista enfront d’EMAYA, canalitzant la
comunicació entre l'empresa contractista i el personal integrant de l'equip de treball adscrit al
contracte, d'un costat, i EMAYA, d'un altre costat, en tot el relatiu a les qüestions derivades de
l'execució del contracte.
b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l'execució del contracte, i impartir a
aquests treballadores les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb
la prestació del servei contractat.
c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l'equip de treball
de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l'assistència del citat personal al
lloc de treball.
d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del contracte, havent de
coordinar-se adequadament l'empresa contractista amb EMAYA, a l'efecte de no alterar el bon
funcionament del servei.
i) Informar a EMAYA sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de l'equip
de treball adscrit a l'execució del contracte.

8. Coordinació d'activitats empresarials
En el cas de contractacions de serveis, l’empresa adjudicatària està obligada a donar compliment
al deure de coordinació d’activitats en matèria de prevenció de riscos, conforme a l’article 24 de la
Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, i tot el seu desenvolupament normatiu, així com
l’establert en el RD 171/2004 en matèria de coordinació d’activitats empresarials. Per això, es
posarà en contacte amb el correu psegura@emaya.es
Com a conseqüència de la mateixa, l’empresa adjudicatària, abans de l’inici dels treballs o quan se
li requereixi, haurà d’acreditar a EMAYA (psegura@emaya.es) la documentació relativa al següent:
-

Avaluació de riscos i planificació preventiva
Formació en matèria preventiva dels treballadors
Vigilància de la Salut dels treballadors
Els TC1 i TC2

9. Documentació a presentar
El sobre titulat “Contractació del servei de recollida de ferralla i altres materials per Emaya” contindrà
la documentació tècnica i econòmica requerida per avaluar si cobreix les necessitats d'Emaya.
Els documents inclosos en el sobre es presentaran de forma clara i ordenada.
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Es valorarà els valors (preus - €/kg) a ingressar per part de EMAYA, d’acord amb l’oferta econòmica
i la documentació aportada.

Palma , 22 de setembre de 2020

Sebastian Henales
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