
 
 
 

 

Quadre de característiques procediment menor 

 

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

 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES 

Expedient : 2022ADM53 

A. OBJECTE DE CONTRACTACIÓ. 

Contractació d’un subministrament d’un forn d’alta temperatura per neteja i esterilització 

de material de laboratori. 

B. RESPONSABLE DEL CONTRACTE. 

Seran responsables del contracte el responsable del laboratori d’aigua potable. 

 

C. NORMATIVA APLICABLE. 

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

D. DADES ECONÒMIQUES. 

 
El pressupost de licitació del subministrament, IVA inclòs, és de deu mil quatre-cents sis 

euros ( 10.406,00 euros ). 

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 vuit mil sis-cents euros IVA 

exclòs ( 8.600,00 euros ). 

L’IVA a suportar per AGISSA, estimat al 21%, és de 1.806,00 euros. 

Objecte 
Pressupost de 

licitació (IVA inclòs) 
Valor Estimat del 

Contracte 

Subministrament forn per neteja i 
esterilització de material 

10.406,00 euros 8.600,00 euros 

 
El preu del contracte inclourà el transport fins al laboratori i la seva instal·lació i posada en 
funcionament així com la corresponent formació al personal tècnic. 
 

E. LOTS. 

No. 

 

F. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE. 

El lliurament de l’equip s’haurà de realitzar dins d’un període màxim de dos mesos. 

 

G. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT. 

Procediment Menor. 

 

H. VARIANTS. 

No s’accepten. 

 

I. MILLORES. 

Les contemplades en el plec de característiques administratives i tècniques. 

 

J. REVISIÓ DE PREUS. 

No és d’aplicació. 
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K. GARANTIA PROVISIONAL. 

No és d’aplicació. 

 

L. GARANTIA DEFINITIVA. 

No és d’aplicació. 

 

M. LLOC DE LLIURAMENT DEL SUBMINISTRAMENT. 

En les instal·lacions de la societat ubicades a Montfullà ( Bescanó ). 

 

N. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL SUBMINISTRAMENT. 

Les que es descriuen en els corresponents plecs. 

 

O. SOLVÈNCIA. 

 

Solvència. 

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. 
 
 

 

Documentació: 

Els licitadors hauran de lliurar : 
 

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

b.) Certificat de disposar d’una pòlissa 

de responsabilitat civil, així com 

còpia del rebut de pagament de 

l’anualitat en curs. 

 

 

P. DATES 

 

a. PERÍODE HABILITAT PER CONSULTES. 

Del 3 al 5 d’agost del 2022, ambdós inclosos. 

Les consultes es podran realitzar telefònicament ( de 9h – 13h ) al telèfon 

972.20.17.37, i a les següents adreces de correu electrònic : 

licitacions@aiguesdegirsst.com i cciurana@aiguesdegirsst.com 

b. DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES. 

Dilluns 29 d’agost de 2022 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 15 hores del primer dia hàbil 

següent a través del correu electrònic: licitacions@aiguesdegirsst.com 
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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 plec de 

clàusules administratives i tècniques. 

 

R. CRITERIS DE VALORACIÓ. 

Criteris avaluables automàticament (fins 100 punts) 

a.) Oferta Econòmica (fins a 90 punts): 
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta econòmica més favorable, 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) 

*90 
OE (ofertat) 

b.) Millora del període de garantia de l’equip ( fins a 10 punts ) : 
Es valorarà la millora que en termes de garantia del equip subministrat realitzin els diferents 

licitadors. La distribució de la puntuació es realitzarà de la següent manera, a saber : 

Millora Puntuació 

Ampliació d’un (1) any 3 punts 

Ampliació de dos (2) anys 5 punts 

Ampliació de tres (3) anys o més 10 punts 

 

Recordar que el període mínim de garantia dels equips ofertats ha de ser de 2 anys. 

Les millores que es proposin ampliaran aquest període mínim de 2 anys. 

 

Girona, 2 d’agost de 2022. 
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