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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ABREUJAT. 

 

A. OBJECTE DE CONTRACTACIÓ. 

L’objecte d’aquest plec és establir les característiques administratives i tècniques que han 

de regir per la recollida i transport de residus generats a la planta potabilitzadora 

de Montfullà, procedents dels llots de clarificació de l’aigua potable. 

 

B. RESPONSABLE DEL CONTRACTE. 

El responsable de l’ETAP i Centrals. 

 

C. NORMATIVA APLICABLE. 

Instruccions Internes de Contractació de la Comissió Administradora, per delegació judicial, 

de la societat. 

DADES ECONÒMIQUES. 

El pressupost de licitació del servei, IVA exclòs, és de vint-i-tres mil sis-cents euros (
 23.600 euros). 
 

Aquest pressupost correspon als serveis estimats que requerirà l’ETAP per un període d’un 
any. 

 
El valor estimat del contracte (VEC ) a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, 
la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és de quaranta-set mil dos-cents 
euros (47.200,00 euros ), IVA exclòs. 

 
L’IVA a suportar per AGISSA, estimat al tipus 21%, és de 9.912,00 euros 

 
L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació. Si el 
preu ofert per l’empresa licitadora supera el pressupost base de licitació l’oferta serà 
íntegrament rebutjada. 

 
Preus unitaris per servei. 

 
El pressupost de licitació es determina en funció del preu unitari ofertat per servei, que no 
podrà ser superior a 400,00 € per recollida de contenidor  ( IVA exclòs ). 

 
 

D. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE. 

1 any, amb opció de 1 any addicional de pròrroga. 

 

E. OPCIÓ DE PRÒRROGA. 

Sí 
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F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT. 

Procediment de contractació menor. 

 

G. VARIANTS I MILLORES. 

No s’accepten. 

H. REVISIÓ DE PREUS. 

Només en les condicions que es regulen en el plec. 

 

I. LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI. 

L’esmentat servei s’haurà de prestar a la ETAP de Montfullà amb adreça,  
Camí de Montfullà sn  
17162 de Bescanó (Girona) 
 

J. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL SERVEI. 

Les corresponents a la legislació que al servei / necessitat li és d’aplicació. 

 

K. DATES 

 

a. CONSULTES:  

Els dies 11, 12 i 13 d’abril de 2022 es podran realitzar les corresponents consultes 

sobre el procediment de contractació.  

La persona de contacte és el Sr. Ramon Gasull. 

Es podran realitzar per telèfon, 972.20.17.37, Ext. 34, o per correu electrònic a la 

següent adreça : licitacions@aiguesdegirsst.com  

 

b. DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES. 

Dimecres 20 d’abril de 2022, a les 15:00 hores. 

 

 

L. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES. 

Per correu electrònic a: licitacions@aiguesdegirsst.com  

L’oferta, o les ofertes, hauran d’estar protegides contra la seva obertura amb una contrasenya. Si no 

es presenta en aquestes condicions de forma que fora accessible pel receptor obrir-la, l’oferta serà 

exclosa. 

Les empreses licitadores han de remetre la contrasenya del document que conté la seva oferta 

immediatament finalitzat el termini de presentació d’ofertes i fins les 15 hores del dia hàbil 

següent a través del correu electrònic: licitacions@aiguesdegirsst.com  
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M. CRITERIS DE VALORACIÓ. 

Criteris avaluables automàticament (fins 100 punts) 

 

a.) Oferta Econòmica (fins a 100 punts): 
 

Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta econòmica més favorable, preu unitari, aplicant a la 

resta de les ofertes la puntuació que els correspongui de manera inversament proporcional a 

aquella. 

 

La fórmula de puntuació serà: 

 

P(OE) = 
OE (mínim) 

* 100 
OE (ofertat) 

 

 

 

Girona, abril de 2022. 


