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1.- INTRODUCCIÓ
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA com a concessionària del servei d’aigua
potable de les poblacions de Girona, Salt i Sarriá de Ter, gestiona la E.T.A.P. de
Montfullà, on es potabilitza, segons el RD/140, l’aigua posada a xarxa.
Dins el procés fisico-químic de tractament, es requereix del subministrament de
clor gas.
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1.1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte es el subministrament anual de clor liquat en contenidors
de 1.000 Kg, de les següents característiques:
Cl2 amb les següents especificacions:
-

Cl2 en contenidor tipus C800 de 1.000 kg.
Pressió: 8 Kg/cm2

1.2.- RÈGIM JURÍDIC
Instruccions Internes de Contractació de la Comissió Administradora, per
delegació judicial, de la societat d’economia mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià
de Ter, s.a.
1.3- DURACIÓ
El contracte tindrà un termini de duració de UN ANY.
Aquest contracte contempla un període de prova d’un mes, en el qual, en cas de
que el resultat en el procés de dosificació de Clor en planta no compleixi amb
els requeriments de qualitat de AGGST, queda rescindit.
1.4- PRESSUPOST MÀXIM I FACTURACIÓ
El preu màxim per tona de producte serà de 1.450,00 €/Contenidor. Aquest preu
inclou totes les despeses que es deriven del subministra com poden ser,
transport, cànons medioambientals, despeses en mitjans de seguretat, etc.

Qualsevol despesa no prevista en el pressupost, haurà de ser sotmesa a
aprovació per escrit per part de AGSST SA , que no assumirà cap despesa no
aprovada prèviament.
El preu de l’oferta es mantindrà durant el període d’un any a partir de la
notificació de l’adjudicació del contracte.
1.5- VALOR ESTIMAT
El valor estimat del contracte, prenent com a referència que durant l’any 2021 es
van consumir 50 Tm, és de 72.500,00 €/any.
1.6.- ENTREGA I RECEPCIÓ
El subministra es realitzarà en les instal·lacions de la ETAP de Montfullà situada
en el C/ de montfullà sn 17162 Bescano (Girona) , en horari d’oficines.
El transport del producte haurà de complir amb les obligacions del transport,
càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses per carretera ADR.
L’adjudicatari no tindrà dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats previs e la entrega en dipòsit de la planta.
2.- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Segons el Plec de Clàusules Administratives i les Instruccions Internes de
Contractació de la societat vigents.
3.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL
L’adjudicatari s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica
3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals del
Reglament i qualsevol norma que els pugui desenvolupar i/o substituir, en relació
amb les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència del contracte.
Els drets d’explotació de tots els documents i resultats dels treballs realitzats per
el present contracte seran propietat del contractista, en exclusivitat I a tots els
efectes.

4.- FORMAT DE LA PROPOSTA
La proposta sobre l’objecte d’aquest contracte s’aportarà de la següent manera:
-

Preu unitari del producte en €/Contenidor , incloent totes les despeses que
es deriven del subministra com poden ser, transport, cànons
medioambientals, despeses en mitjans de seguretat, etc…

-

Descripció per escrit de les especificacions del producte.

-

Documentació relativa al compliment del article nº9 del RD/140 del 7 de
febrer del 2003.

-

Documentació relativa als equips, tant materials com personals,
d’assessorament tècnic en la implantació del producte en el procés de
dosificació de clor per desinfecció d’aigua potable.,

5.- CRITERIS DE VALORACIÓ
5.1.- VALORACIÓ TÈCNICA
Es considera que el criteri objectiu de la qualitat tècnica de l’oferta, ha de tenir
un pes igual al 10 % del total.
La puntuació de la valoració tècnica es realitzarà de 0 a 10 punts i vindrà
determinada per:

Es valorarà la documentació aportada per l’adjudicatari relativa a la capacitat
d’assessorament en el camp de la dosificació de clor aplicat al procés de
potabilització.
Aquest apartat tindrà una puntuació de 0 a 10 punts.

5.2.- VALORACIÓ ECONÒMICA
Es considera que el criteri econòmic de l’oferta, ha de tenir un pes igual al 90 %
del total.
La puntuació de la valoració econòmica es realitzarà de 0 a 90 punts i vindrà
determinada per la següent formula:
PE(i) = (P min / Pi ) X 90
Essent:
PE(i)
= Puntuació segons valoració econòmica de l’oferta en qüestió.
P min. = Preu de l’oferta més econòmica.
Pi
= Preu de l’oferta en qüestió.
6.- PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
Segons Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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