
  
 

 AJUNTAMENT  

 LLORENÇ DEL PENEDÈS 
 (Baix Penedès) 
 TARRAGONA 

Plaça de la Vila , 1 
43712 Llorenç del Penedès 
Tel. 977 67 71 06 – Fax 977 67 86 07 

 
ANNEX núm. 5 : Model de Declaració del licitador sobre els preus  unitaris per la 
realització de treballs extraordinaris, per reposic ió contenidors de FORM, per la valoració 
dels actuals contenidors de rebuig a substituir  i per les tones de residus eliminades 
(clàusula 11.2.3.2n). 
 
En/na ……..........................................................................................….........., amb NIF núm. 
…...............………….., domiciliat/a a …………........….............................................., del municipi 
de ……....................................… (CP: ………), amb telèfon núm. ……............……, amb fax 
núm................................ amb correu electrònic ……...................................................................., 
actuant en nom propi/en representació d..........................................................................., en 
qualitat de ...................................., amb CIF núm. ………..…….., amb seu social a 
………........................................…….., del municipi de ………..............................…. (CP: 
………), segons acredito amb el poder que adjunto,  
 
Manifesto :  
 
Que, en relació a la licitació, per procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), del 
contracte dels serveis d’escombraries i de neteja viària de Llorenç del Penedès, i en relació a la 
clàusula 11.2.3.2n del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen l'esmentada 
licitació, i per a què sigui valorat d’acord amb la clàusula 12.2.2 DECLARO 
RESPONSABLEMENT, essent coneixedor de les obligacions que comporta, que em 
comprometo, en cas de resultar adjudicatari, a realitzar els treballs extraordinaris, a la reposició 
de contenidors de FORM, a la valoració dels actuals contenidors de rebuig a substituir i a oferir 
per les tones de residus eliminades els imports que seguidament es detallen: 
 
Preus unitaris  per a la realització dels treballs complementaris  
 

PREU CONCEPTE 
PUNTUA 
CIÓ PREU (€) 

P-001 Hora Maquina amb sistema de baldeig 0,2   

P-002 Hora Camió amb grup d’aigua a pressió 0,2   

P-003 Hora Camió amb sistema de aspiració 0,2   

P-004 Hora Camió de caixa oberta 0,2   

P-005 Hora Camió de caixa oberta amb braç carregador 0,2   

P-006 Hora Camió cisterna 0,2   

P-007 Hora De peó 0,2   

P-008 Hora De peó amb escombra i carro de recollida 0,2   

P-009 Hora De peó amb una màquina bufadora 0,2   

P-010 % 
Percentatge d'increment sobre tots els conceptes anteriors 
per horari nocturn (de 20:00 a 08:00 hores) 0,2   

P-011 % 
Percentatge d'increment sobre tots els conceptes anteriors 
per horari festiu 0,2   

P-012 Ut 
Neteja d’embornal de dimensions fins a 50 cm de llargada, 
segons procediment 0,4   

P-013 Ut 
Neteja d’embornal de dimensions a partir de 50 cm de 
llargada, segons procediment 0,4   
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P-014 Mes 

Instal·lació a la zona del mercat d’un contenidor de runa 
amb capacitat mínima de 12 m3. 
Retirada els dilluns que hi hagi mercat i gestió dels residus 
abocats 2,5   

P-015 Ut 

Ronda prèvia al pas del servei de recollida per introduir la 
brossa del terra dintre del seu contenidor corresponent en 
cas que sigui necessari, si la recollida es realitza a través 
d'un sistema en que cap operari baixi del vehicle de 
recollida 2,5   

 
� Preu unitari per reposició contenidor de FORM.  
Preu per contenidor (€)  
 
� Valoració dels actuals contenidors de rebuig a subs tituir.  
Valoració (€)  
 
� Preus unitaris de les tones de residus eliminades. 

  Tm especificades al plec 

Preu unitari a facturar 
per Tm addicional 
generada (€/Tm) 

Preu unitari a saldar per 
Tm fins arribar a la 
quantitat especificada 
(€/Tm) 

Rebuig 880     

Orgànica 200     

Poda 200     
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