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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES i TÈCNIQUES QUE REGULA LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT MENOR, DE SERVEIS DE RECERCA DE
FUITES A LA XARXA D’AIGUA POTABLE.
1. OBJECTE DEL PLEC.
L’objecte del present plec és establir les prescripcions administratives i tècniques que regiran la
contractació, en règim de procediment menor segons les instruccions internes de contractació
vigents, de serveis de recerca de fuites a la xarxa d’aigua potable.
2. OBJECTIU DE L’ACTUACIÓ.
L’objectiu del contracte és la prestació d’un servei de recerca de fuites a la xarxa d’aigua potable
de Girona, Salt i Sarrià de Ter, mitjançant tècniques avançades de recerca: Correlació, Correlació
multipunt, Sensors prelocalitzadors, Detecció de gasos especials, Geòfon, Càmeres de TV i
d’altres tècniques que puguin ajudar a la ràpida localització de les fuites.
3. OBLIGACIONS GENERALS.
Dins el contracte resten inclosos els següents aspectes:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Desplaçaments als llocs objecte de la recerca.
Les hores a facturar seran les estrictament utilitzades en la recerca de fuites i no es
computarà el temps de desplaçament fins al lloc de recerca i la corresponent tornada a
la base.
Hores del personal que realitza dita recerca, havent de ser dues persones com a mínim
en qualsevol moment de la jornada de treball.
Disposició dels aparells necessaris per a la recerca i en concret serà necessari que es
disposi de com a mínim:
o Un correlador de dos punts amb possibilitat d’impressió de les gràfiques
obtingudes i generació d’informes en PDF.
o Un equip de correlació multipunt amb al menys 6 sensors i possibilitat
d’impressió de les gràfiques obtingudes i generació d’informes en PDF.
o Un sistema amb un mínim de 6 sensors prelocalitzadors per deixar a punts de la
xarxa i obtenir un informe de possibles fuites a la zona objecte d’estudi.
o Un sistema complet de detecció per gasos tipus Formingàs.
o Un geòfon digital.
o Un equip de càmeres de TV manual amb possibilitat de gravar en un arxiu
d’imatge.
o Un equip localitzador de línies elèctriques amb possibilitat de detectar
canonades mitjançant injecció d’una senyal elèctrica o d’un emissor de senyal.
o Altres equips que puguin anar sortint amb l’evolució tecnològica en el camp de
recerca de fuites.
Material d’oficina com ara paper, cd’s, dvd’s, memòries, tinta, etc. que sigui necessari
per a la presentació dels informes.
Despeses de telefonia que puguin ser associades a la captura d’informació dels sensors
o aparells utilitzats.
Disposició d’un correu electrònic de contacte i d’un telèfon mòbil.
De forma molt puntual podria donar-se el cas de requerir els serveis de l’Adjudicatari fora
de l’horari comercial, en casos d’urgència del Servei d’Aigua Potable.
Manteniment dels equips i vehicles emprats en el servei de localització de fuites.

4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ.
Xarxa d’aigua potable del Sistema Girona, Salt i Sarrià de Ter.
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5. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI DE RECERCA DE FUITES.
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA entregarà a l’empresa adjudicatària del contracte els
plànols i/o documentació pertinent per tal de que aquesta pugui començar el servei de detecció
de fuites a la zona definida per AGSST,SA i en els horaris i dies que es programin en cada cas.
Amb la documentació d’AGSST,SA, l’adjudicatària iniciarà els treballs de recerca i anirà generant
una documentació que justifiqui les accions que ha anat fent. En cas de troballa d’una avaria,
aquesta es comunicarà immediatament a l’encarregat d’AGSST,SA via telefònica per tal que
aquest decideixi si cal fer una reparació urgent o no. Paral·lelament totes les avaries o incidències
que es trobin (tapes en mal estat, manca de portelles, elements de la xarxa amb deficiències,
etc.) es documentaran i es passaran diàriament a l’encarregat, generant un informe diari amb els
treballs executats, gràfiques de correlacions, sensors, fotografies i vídeos utilitzats, plànols i
llistats d’avaries o deficiències detectades.
En cas d’haver d’utilitzar una tècnica amb gasos especials o que influeixi en el funcionament de
la xarxa d’aigua potable, caldrà avisar i rebre el vistiplau de l’encarregat d’AGSST,SA abans de
fer els treballs.
Juntament amb l’informe diari es generarà un albarà de les hores executades durant el dia i
s’entregarà juntament amb el primer a l’encarregat.
Sense aquests informes i albarans diaris no es podrà facturar els treballs corresponents.

6. SUPERVISIÓ i DIRECCIÓ DELS TREBALLS.
Alhora de realitzar el servei es defineix com a supervisor i responsable del contracte el
responsable del Servei d’Explotació de la societat Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
7. DURADA DEL CONTRACTE :
La durada del contracte serà de 1 any, comptador a partir de la data següent a la data de
formalització del contracte.
No s’ha previst l’opció de pròrroga.
8. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que
formen part del mateix o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de
qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l’execució dels subministraments pactats, no
eximirà l’adjudicatari de l’obligació del seu compliment.
9. SUBCONTRACTACIÓ.
No es permet la subcontractació global de l’actuació.
10. VARIABLES i MILLORES.
No es contemplen variables ni millores.
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11. PRESSUPOST DE LICITACIÓ :
El pressupost de licitació del subministrament, IVA exclòs, és de cinquanta-sis mil set-cents
vint euros amb cinquanta-tres cèntims ( 56.720,53 euros ) IVA exclòs.
Aquest pressupost correspon als serveis estimats de recerca de fuites per un període de 12
mesos. Es preveuen unes 650 hores anuals.
El preu del contracte es determina en funció de preus unitaris.
L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el preu unitari base de licitació. Si el preu
ofertat per l’empresa licitadora supera el preu unitari base de licitació l’oferta serà íntegrament
rebutjada.
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. no està obligada a exhaurir el pressupost base de
licitació.
Els preus unitaris màxims objecte de licitació són els següents :
a.) Hora de treball de recerca de fuites amb tècniques acústiques, correlació, sensors,
càmeres TV o injecció de gas en xarxes d’aigua potable: 87,26 €. Sense IVA.
b.) En cas d’utilització de gas traçador, preu per unitat d’ampolla: 80 €. Sense IVA.
L’IVA a suportar per AGISSA serà l’estimat al tipus 21%.
12. SOLVÈNCIA i DOCUMENTACIÓ A LLIURAR.
12.1. 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 serveis durant els darrers tres exercicis, indicant el volum de
negoci d’aquests darrers tres exercicis.
12.2. 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.
13. VALORACIÓ.
Criteris avaluables automàticament (fins 100 punts)
a.) Oferta Econòmica (fins a 100 punts):
L’oferta s’haurà de presentar protegida per contrasenya i aquesta es lliurarà un cop
finalitzat el termini de presentació d’ofertes i fins les 12h del dia hàbil següent.
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)
*100
OE (ofertat)
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14. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
Amb caràcter previ a l’adjudicació es requerirà al primer classificat mitjançant comunicat extern,
perquè en el termini de 3 dies hàbils presenti la documentació que acrediti la seva capacitat per
contractar i justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
La formalització de l’encàrrec amb l’empresa adjudicatària es realitzarà mitjançant la signatura de
contracte.

15. FACTURACIÓ i FORMA DE PAGAMENT.
El contractista ha de presentar a AGSST, SA la/es factura/es corresponent/s a les prestacions
executades mensualment.
El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat degudament
conformada pel servei.
El pagament del preu del contracte es farà dins dels seixanta dies següents a la data d'aprovació
de les factures mitjançant transferència bancària.
16. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE:

Atès que l’objecte de referència per a la contractació del servei és el preu unitari ofertat, i atès
que les quanties de referència són estimades i poden variar en funció de les avaries i l’estat de
la xarxa, el contracte podrà ser modificat en un màxim d’un 10% del valor estimat del contracte
determinat.
17. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE:
El contracte tindrà vigència durant un any.
18. CONDICIONS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

L’empresa contractista queda vinculada per l’oferta que hagi presentat i està obligada a:
•

Complir el contracte d'acord amb el contingut d'aquest plec.

•

Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del
contracte.

•

Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a AGSST,SA qualsevol
substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral
s'ajusta a dret.

•

Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també serà l'enllaç amb el responsable del contracte.

•

Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics,
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que
siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
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Tenir l’organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a l’adequada prestació
del servei segons les especificacions esmentades en el plec de prescripcions tècniques.

•

El servei contractat estarà sotmès al control i vigilància d’AGSST,SA mitjançant el
responsable del contracte.

•

Iniciar la prestació del servei en la data assenyalada com d’inici de vigència del contracte.

•

Haurà de designar un representant, amb poder suficient, en quant a les operacions
d’execució del contracte mitjançant el qual es canalitzaran totes les relacions derivades
d’aquesta adjudicació entre el responsable del contracte que designarà AGSST,SA i
l’empresa adjudicatària.

•

Així mateix, l’adjudicatari aportarà els seus mitjans propis en el sentit de garantir els
recursos humans necessaris, per a la bona execució de l’objecte del contracte, així com
la previsió de substitucions necessàries per a l’assoliment de les necessitats del servei.
I assumirà a la vegada el poder inherent d’ell com a empresari sobre el personal que
integra l’equip encarregat de l’execució del contracte.

•

La selecció, formació necessària, aprenentatge i reciclatge normatiu del personal
correspondrà exclusivament a l’adjudicatari, sense que s’afecti en cap cas la prestació
del servei.

•

Per a la qual cosa, malgrat els objectius i requisits mínims tècnics que s’han de complir,
així com la necessitat de coordinació necessària amb els serveis d’AGSST,SA per a la
bona consecució de l’objecte del contracte, en cap cas el personal encarregat de
l’execució del contracte, no forma part de l’àmbit organitzatiu d’AGSST,SA i per tant no
serà personal d’AGSST,SA ni tindrà cap relació laboral amb AGSST,SA.

•

Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en
tot cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu
compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la
Legislació d’Integració de persones amb discapacitat la contractació amb particulars
dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de
Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals
ambientals que s’estableixin als plecs.

•

Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i
documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta documentació no
podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les
establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.

•

Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
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Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec.

19. RESOLUCIÓ i FINALITZACIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE.
La resolució del contracte és la forma d’extinció del mateix, abans de la seva conclusió normal,
per alguna causa legal o prevista al contracte.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions del contractista facultarà a AGISSA per escollir
entre el compliment del contracte o demanar la seva resolució, amb indemnització, en un i altre
cas, dels perjudicis que l’incompliment li hagi causat.
AGISSA també podrà declarar la resolució del Contracte quan el contractista incorri en alguna
de les següents causes de resolució:
a) El mutu acord de les parts.
b) La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb AGISSA o l'extinció de la
personalitat jurídica del contractista.
c) La manca d'autorització administrativa, per qualsevol motiu, per poder prestar els serveis
objecte del Contracte.
d) La cessió del contracte, o d'alguns drets i obligacions del mateix, a favor d'un tercer, sense
l'exprés consentiment d’AGISSA.
e) L'incompliment de qualsevol obligació prevista.
En els casos de resolució per incompliment del contractista, aquest haurà d'indemnitzar a
AGISSA pels danys i perjudicis ocasionats.

20. RÈGIM JURÍDIC:
El contracte es regirà per aquest plec de clàusules administratives i tècniques, les condicions de
l’oferta formalitzada per l’adjudicatari, i a més:
a) Instruccions Internes de Contractació de la Comissió Administradora d’AGISSA.
b) les normes del Dret Civil i Mercantil vigents.
Les parts de comú acord, i amb renúncia expressa al seu propi fur, es sotmetran davant de dubtes
o divergències que puguin sorgir de la interpretació o compliment d’aquest contracte, als jutjats i
tribunals de la ciutat de Girona.

Girona, juny del 2020.

