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MARÍA JESÚS DASÍ DASÍ, SECRETARIA GENERAL DEL CONSORCI PER A
LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL DE RESIDUS 5, ÀREA DE GESTIÓ V4.
CERTIFIQUE: Que en l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de
Govern del Consorci del dia vint-i-huit d’octubre de dos mil setze consta, a reserva dels
termes que resulten de l’aprovació de l’acta, l’acord que literalment diu:
“2.- Adjudicació del contracte per a l'explotació transitòria de la planta de
compostatge del Pla Zonal 5, àrea de gestió V4 de la Comunitat Valenciana.
Vist l'acord adoptat per la Junta de Govern del Consoci en sessió celebrada el
dia 1 de juliol de 2016, en virtut del qual s'aprova l'inici de l'expedient per a la
contractació, per mitjà de procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, i
diversos criteris d'adjudicació, de l'explotació transitòria de l'actual planta de
compostatge, de manera que es garantisca la continuïtat en la prestació del servici de
valorització fins a la finalització de les obres de la instal·lació 1, junt amb els plecs de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regiran el
dit procediment i amb un pressupost de licitació (cànon) de
Residus orgànics FOS
17,30
Residus orgànics MOR
20,28
Atès que iniciada la licitació del contracte per mitjà d'anunci en el BOP núm. 129,
de 6 de juliol de 2016, es van presentar les següents empreses, les quals van resultar
admeses una vegada analitzada en sessió no pública la documentació del sobre 1
 la mercantil TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.U.,
amb CIF A 96488887, i domicili social en C/ Doctor Ferran, nº 2-2ª-A de
València (46021)
 la mercantil RECICLADOS RIBERA DEL XÚQUER, S.L., amb CIF B
12753430, i domicili social en Paseo de la Alameda nº 44-1º de València
(46023)
Atés la proposta d'adjudicació del contracte formulada per la mesa de
contractació, de 30 de setembre de 2016, en la que s'indica:
“Oberts en sessió pública els sobres 2 y 3 i emesos els corresponents informes tècnics
de valoració, resulten les següents puntuacions de conformitat amb la clàusula 16 del PCAP.
LICITADOR

Puntuació Sobre 2
Criteris de valoració no
avaluables mitjançant
fórmula
(projecte d’explotació)

TECNICAS Y TRATAMIENTOS
MEDIAMBIENTALES, SAU

30 pts.

RECICLADOS RIBERA DEL
XÚQUER, SL

43 pts

Puntuació Sobre 3
Criteris de valoració
quantificables mitjançant
fórmula
(Proposta econòmica)
Cànon
Cànon
FOS
MOR
Punts
(€/Tn)
(€/Tn)
17,06
19,90
47,95
Cànon
Cànon
FOS
MOR
Punts
(€/Tn)
(€/Tn)
14,34
18,27
55

Puntuació
Total

77,95 pts

98 pts

De conformitat amb la Clàusula 17.4 del Ple de Clàusules Econòmiques
administratives, esta Mesa, examinat l’estudi econòmic financer dels canons proposats
pel licitador que ha obtingut major puntuació, eleva a l’Òrgan de Contractació proposta
d’adjudicació a favor de RECICLADOS RIBERA DEL XÚQUER , S.L”

Atés que, previ requeriment, el licitador proposat ha presentat en temps i forma
la documentació referida en la clàusula 19 del plec de clàusules administratives
particulars.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb allò establert
amb els articles 9 i següent dels Estatuts,
Atés el Dictamen de la Comissió de Govern, en sentit favorable.
La Junta de Govern, amb deliberació prèvia, per UNANIMIDAD, ACORDA:
PRIMER: Adjudicar l'explotació transitòria de l'actual planta de compostatge, de
manera que es garantisca la continuïtat en la prestació del servici de valorització fins a
la finalització de les obres de la instal·lació 1, a la mercantil RECICLADOS RIBERA
DEL XÚQUER, S.L. per import d'UN MILIÓ QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE MIL
SIS-CENTS TRENTA EUROS (1.434.630,00 €), IVA no inclòs.
Canons resultants de l’adjudicació ;
Cànon FOS Cànon MOR
(€/Tn)
(€/Tn)
14,34
18,27
SEGON.- Disposar el gasto amb càrrec a la partida 162.22703 del pressupost de
2016.
TERCER.- Notificar l'adjudicació al candidat que no ha resultat adjudicatari.
QUART.- Notificar al Sr. Miguel Vicente Vidal Faus, en representació de la
mercantil RECICLADOS RIBERA DEL XÚQUER, S.L., proveïda de CIF B 12753430, i
requerir-li per a la firma del contracte.
QUINT.- Publicar la formalització del contracte en el Perfil de Contractant.
SEXT.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes
del Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 333.3 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.”
I per a que conste, expedeix la present amb el vistiplau del Sr. President, en
Guadassuar a vint-i-huit d’octubre de dos mil setze.
Vistiplau
EL PRESIDENT,
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