Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a.
Societat d’economia mixta

Expedient No:2022ADM08

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ABREUJAT.

A. OBJECTE DE CONTRACTACIÓ.
L’objecte és la contractació, en règim de menor segons les instruccions internes de
contractació vigents, d’un servei per a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat
d’aplicació al personal de la societat Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a. així com un
servei de seguiment i avaluació durant un període de 1 any a comptar des de la data de
registre del pla en l’administració competent.
B. RESPONSABLE DEL CONTRACTE.
La Direcció de l’entitat, o el personal en qui delegui.
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 és de cinc mil nou-cents cinquanta euros ( 5.950
euros ), IVA no inclòs, per a l’elaboració, implantació i registre del Pla d’Igualtat i de vuitcents euros ( 800,00 euros ), IVA no inclòs, per al servei de seguiment i avaluació durant el
primer any de vigència del pla.
Els licitadors hauran de presentar la seva oferta desglossada per als diferents ítems que
composen l’elaboració del Pla d’Igualtat, a saber :
-

Pla d’Igualtat
Valoració de llocs de treball
Auditoria retributiva
Protocol d’assetjament sexual
Servei de seguiment i avaluació durant el primer any de vigència.

D. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE.
3 mesos, ampliable a 5 mesos.
E. OPCIÓ DE PRÒRROGA.
No
F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT.
Procediment de contractació menor.
G. VARIANTS I MILLORES.
No s’accepten.
H. REVISIÓ DE PREUS.
No és d’aplicació
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LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI.
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a.
Carrer Ciutadans Núm. 11, Planta 3, 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 23, 24 i 25 de febrer de 2022 es podran realitzar les corresponents
consultes sobre el procediment de contractació.
La persona de contacte és la Sra. Diana Monsalve.
Es podran realitzar per telèfon, 972.20.17.37, Ext. 15, o per correu electrònic a la
següent adreça : licitacions@aiguesdegirsst.com
b. DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES.
Dimarts 1 de març 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 12 hores del dia hàbil
següent a través del correu electrònic: licitacions@aiguesdegirsst.com
M. CRITERIS DE VALORACIÓ.
Criteris avaluables automàticament (fins 100 punts)
a.) Oferta Econòmica (fins a 60 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)
* 60
OE (ofertat)
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b.) Nombre d’empreses a les que han realitzat serveis anàlegs a l’objecte d’aquest procediment de
contractació en els darrers tres anys.
( màxim 20 punts ).

Nombre d'empreses auditades

Puntuació

> = 10 empreses

10 punts

> 5 < 10 empreses

7 punts

> 1 < 5 empreses

3 punts

< 1 empreses

0 punts

c.) Nombre d’empreses a les que han realitzat serveis anàlegs als d’aquest procediment de
contractació en els darrers tres anys que gestionin serveis públics.
( màxim 20 punts ).

Nombre d'empreses auditades

Puntuació

> = 3 empreses

15 punts

> 1 < 3 empreses

5 punts

< 1 empreses

0 punts

Girona, febrer de 2022.
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