
 
 
 

 

Quadre de característiques procediment obert simplificat 

 

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

 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES 

Expedient : 2020ADM16 

A. OBJECTE DE CONTRACTACIÓ. 

Contractació de l’obra civil de substitució de xarxa d’aigua potable al Carrer del Carme i 

Carretera de Sant Feliu. 

 

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: 126.348,08 euros (sense IVA)  
Import 21% IVA: 26.533,10 euros. 
Pressupost de licitació:  152.881,18 euros (amb IVA) 
 

E. LOTS. 

No. 

 

F. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT. 

Sí 

G. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE. 

4 mesos ( 16 setmanes ). 

 

H. OPCIÓ DE PRÒRROGA. 

No. 

 

I. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT. 

Procediment Obert Simplificat 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. 

5% del valor del contracte en base a l’oferta que resulti adjudicatària. 
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N. ÒRGAN D’ASSISTÈNCIA. 

Sí, es constitueix una mesa de contractació que estarà formada per : 

▪ un president, que serà la Directora Tècnica – Gerent. 

▪ un secretari, que serà el Director Econòmic i Financer. 

▪ 3 vocals 

 

O. SOLVÈNCIA TÈCNICA i ECONÒMICA. 

 

Econòmica-financera : 

L’empresari ho podrà acreditar mitjançat 

l’aportació de : 

a.) Declaracions apropiades d’entitats 

financeres o, en el seu cas, justificant de 

l’existència d’una assegurança 

d’indemnització per riscos professionals. 

b.) Declaració sobre el volum global de 

negocis i, en el seu cas, sobre el volum 

de negocis en l’àmbit d’activitats 

corresponents a l’objecte del contracte, 

referit com a màxim als tres darrers 

exercicis disponibles en funció de la data 

de creació o d’inici de l’activitat 

empresarial. 

c.) Relació dels principals serveis efectuat 

pel licitador  durant els darrers tres anys, 

indicant-se el seu import, dates i destí 

públic o privat. 

 
 

 

Tècnica : 

Caldrà presentar una relació dels treballs 

realitzats d’igual o similar naturalesa que 

els que són objecte d’aquesta licitació, en 

el transcurs dels últims cinc anys, en la que 

s’indiqui l’import, la data i el destinatari 

públic o privat dels mateixos. 

 

Caldrà presentar Declaració en què 

s’indiqui el personal tècnic o els 

organismes tècnics, tant si estan integrats 

en l’empresa com si no, dels quals aquesta 

disposi per a l’execució de les obres. 

 

Caldrà presentar Títols acadèmics i 

professionals de l’empresari i dels directius 

de l’empresa i, en particular, del 

responsable o responsables de les obres, 

així com dels tècnics que se n’encarreguen 

directament. 

 

Caldrà presentar declaració en què 

s’indiqui la maquinària, el material i l’equip 

tècnic del qual es disposa per a l’execució 

de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la 

documentació acreditativa pertinent quan li 

ho requereixin els serveis que depenen de 

l’òrgan de contractació. 

 

Les condicions i requisits establertes en 

aquesta clàusula hauran de declarar-se 

pels mitjans establerts a la clàusula 

següent. 
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P. DATES 

a. PERÍODE HABILITAT PER CONSULTES. 

Del 25 al 27 de maig de 2020, 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. 

Dimarts 2 de juny de 2020 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; 

  

Les ofertes s’hauran de presentar segons els requisits establers en el PCAP. 

 

R. CRITERIS DE VALORACIÓ. 

 

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament : 

 

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, 22 de maig de 2020. 
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