
 
 
 

 

Quadre de característiques procediment obert simplificat 

 

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. ( societat d’economia mixta ). 

 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES 

Expedient : 2021ADM07 

A. OBJECTE DE CONTRACTACIÓ. 

Contractació de subministrament de material i instal·lació de caldereria de l’actuació de 

reposició en la xarxa de distribució d’aigua potable al pont de la Font del Rei del municipi 

de Girona. 

 

B. RESPONSABLE DEL CONTRACTE. 

Seran responsables del contracte el responsable del servei d’explotació. 

 

C. NORMATIVA APLICABLE. 

Les Instruccions Internes de Contractació de la Comissió Administradora de la societat. 

D. DADES ECONÒMIQUES. 

 
Pressupost de licitació: 70.389,60 euros (sense IVA)  
Import 21% IVA: 14.781,82 euros. 
Pressupost de licitació:  85.171,42 euros (amb IVA) 
 

E. LOTS. 

No. 

 

F. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT. 

Sí 

G. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE. 

4 setmanes. 

 

H. OPCIÓ DE PRÒRROGA. 

No. 

 

I. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT. 

Procediment menor segons les Instruccions Internes de Contractació de la Comissió 

Administradora. 

 

J. VARIANTS I MILLORES. 

No és d’aplicació. 

K. REVISIÓ DE PREUS. 

No és d’aplicació. 

 

L. GARANTIA PROVISIONAL. 

No és d’aplicació. 

 

M. GARANTIA DEFINITIVA. 

No és d’aplicació. 
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N. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 

La Comissió Administradora, per delegació judicial, de la societat d’economia mixta Aigües 

de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. 

 

O. SOLVÈNCIA TÈCNICA i ECONÒMICA. 

 

Econòmica-financera : 

L’empresari ho podrà acreditar mitjançat 

l’aportació de : 

a.) Certificats d’estar al corrent de 
pagament de les seves obligacions 
amb la Seguretat Social i amb 
l’Agència Tributaria, i 
 

b.) Certificat de disposar d’una pòlissa 
de responsabilitat civil, així com 
còpia del rebut de pagament de 
l’anualitat en curs. 

 

 

 

Tècnica : 

Els licitadors hauran de lliurar una relació 
d’empreses vinculades a la gestió del cicle 
integral de l’aigua amb les que han realitzat 
subministraments i serveis durant els 
darrers tres exercicis, indicant el volum de 
negoci d’aquests darrers tres exercicis. 
 

 

P. DATES 

a. PERÍODE HABILITAT PER CONSULTES. 

Del 31 de maig fins el 2 de juny, ambdós inclosos. 

Les consultes es podran realitzar telefònicament ( de 9h – 11h ) al telèfon 

972.20.17.37, i a les següents adreces de correu electrònic : 

licitacions@aiguesdegirsst.com i jpdiaz@aiguesdegirsst.com  

b. DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES. 

Dilluns 7 de juny de 2021 a les 15h. 

c. DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT DE LES CONTRASSENYES PER OBRIR LES 

OFERTES. 

 

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes i fins les 12 hores del dia hàbil següent 

a través del correu electrònic: licitacions@aiguesdegirsst.com 

 

Q. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES. 

Per correu electrònic a les següents adreces :   

 

licitacions@aiguesdegirsst.com; 

  

 

 

R. CRITERIS DE VALORACIÓ. 

 

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament : 

mailto:licitacions@aiguesdegirsst.com
mailto:jpdiaz@aiguesdegirsst.com
mailto:licitacions@aiguesdegirsst.com
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a.) Valoració econòmica de l’oferta : fins a 100 punts. 

 

Mètode de valoració : 

 

S’assignarà la major puntuació possible a l’oferta més econòmica ( la més baixa de les 

presentades ) en relació amb el pressupost de licitació. S’atribuirà a les propostes restants 

la puntuació que procedeixi proporcionalment amb la fórmula següent : 

 

P ( puntuació ) = ( import de l’oferta més econòmica ) x 100 / ( import de l’oferta que en cada 

cas es valora ) 

 

En cas d’empat de puntuacions totals a l’hora de valorar les ofertes, resultarà adjudicatari el 

licitador que hagi presentat la primera proposta, segons el registre d’entrada de documents ( 

recepció / registre via correu electrònic ). 

 

 

 

Girona, 28 de maig de 2021. 


