Assumpte: Condicions tècniques i administratives

CONDICIONS TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PEL
SUBMINISTRAMENT DE COMPLEMENTARI DE SOCORS
L'Ajuntament de Vic, té la necessitat de contractar el servei que es detalla més avall, de
conformitat amb l’establert a les Bases d’execució del pressupost vigent de l’Ajuntament de
Vic.
La proposta econòmica que presenteu ha de tenir en compte les dades següents:
“Característiques del contracte:
Tipus de contracte: Servei
Objecte del contracte / Necessitats a satisfer:
L’objecte del present contracte és el servei d’execució de les instal·lacions de nova
extensió de la xarxa de distribució, tramitació administrativa per la seva legalització i
posada en servei del subministrament complementari de socors del camp municipal
d’esports UEVic i del pavelló de l’Ausoneta.
Descripció detallada:
El servei a prestar és el subministrament de complementaris, per una potencia de 27,71
kW, al carrer Mas d’Osona.
El servei haurà d’incloure l’execució de les instal·lacions de nova extensió de la xarxa de
distribució, com la tramitació administrativa per la seva legalització i posada en servei.
S’adjunta d’Annex I planell on es detalla tots els canvis que s’hauran de desenvolupar i
posar en marxa per aquest contracte.
Requisits del licitador (Condicions de Solvència):
No es requereix cap requisit
Obligacions del licitador:
El contractista disposarà de 30 dies hàbils per l’execució del contracte, s’iniciarà a
partir de la data de formalització.
Criteris d’adjudicació:
Es proposa que es convidi a l’empresa EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SL,
(montserrat.perez@enel.com) atès que és l’empresa que per raons tècniques ho ha de
portar a terme i donat que es l’empresa distribuïdora i propietària de la xarxa, pel que
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l’execució del present servei està reservada a la mateixa de conformitat amb la
normativa vigent.
Procediment de contractació: Contracte menor Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV1: 45315300-1 Instal·lacions de subministrament d’electricitat.
Valor estimat del contracte (IVA exclòs): Tipus d’IVA: 21%
9.236,39€
Import (IVA inclòs): 11.176,03€
Partida pressupostària: 37.920.633.000 (Grup Electrogen UEVic), 10.000 € i
38.1532.619000 (Reparació calçades, instal·lacions i xarxes) 1.176,03 €.
Durada: 30 dies hàbils
Garantia2: No
Forma de pagament: Única.
Responsable del contracte: Santi Garolera, cap de l’Àrea de Manteniment i Serveis
A tal efecte li comunico que, en cas de tenir interès en aquesta licitació podrà presentar oferta
i la corresponent documentació per a participar mitjançant presentació telemàtica.
Presentació d’ofertes:
a) Termini presentació de l’oferta: cinc (5) dies hàbils a comptar a partir de
l’endemà de la data de rebuda d’aquesta invitació.
b) Forma de presentació: mitjançant accés exclusiu com a empresa convidada,
a través de la següent URL: que s’inclourà en la invitació per participar en la
present contractació.
c) Contingut:
Hi caldrà adjuntar obligatòriament la següent documentació que trobareu al
perfil del contractant:
i. El model de declaració responsable. (Annex II)
ii. El model de proposta econòmica. (Annex III)
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D’acord amb l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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Per qualsevol informació us podeu posar en contacte amb en Santi Garolera, de l’Àrea de
Manteniment de l’Ajuntament de Vic, al telèfon 938862100 i al correu electrònic
garoleracs@vic.cat.
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NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA BT
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A INSTAL·LAR PER TERRA
EN TUB FORMIGONAT (2TF)

2TF
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PUNT DE CONNEXIÓ
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ELS COMPTADORS ANIRAN
INSTAL·LATS AL COSTAT DEL
PUNT FACILITAT PER EDE

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
UNIÓ ESPORTIVA DE VIC

NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA BT
3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV
A INSTAL·LAR PER CALÇADA
EN TUB FORMIGONAT (4TF)
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PISTES MUNICIPALS D'ATLETISME
JOSEP MARIA PALLÀS

TREBALLS PREVISTOS
EN EXP 202203

SIMBOLOGIA
TREBALLS D'ADEQUACIÓ, REFORÇ, REFORMA o ENTRONCAMENT
D'INSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI

*El client aportarà nínxol en línia límit de la zona pública/privada amb accés directe
24h, per a C.S.+C.G.P. i equip de comptatge, segons normativa.

XARXA EXISTENT

*El client aportarà i instal.larà C.G.P.-9-400A BUC juntament amb equip de comptatge
dins de nínxol segons normativa vigent.
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XARXA RETIRAR
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LÍNIA AÈRIA TRENADA
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CAIXA SECCIONAMENT i C.G.P.
C.G.P-7 (CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ)
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C.D.U. (CAIXA DISTRIBUCIÓ URBANA)
A.D.U. (ARMARI DISTRIBUCIÓ URBANA)
(-)

PUNTES i PONTS OBERTS
CAIXA DE DERIVACIÓ

CAMP DE FUTBOL
RAMON I CASAJUANA

EMPALMAMENT
ESCOMESA

arxiu: PL 202148 MAIG-2020.dwg

ESTUDI SUPEDITAT A LA
REALITZACIÓ DELS
TREBALLS PREVISTOS EN
EXP 202203

OBSERVACIONS:

TREBALLS NECESSARIS PER A LA NOVA EXTENSIÓ DE XARXA

CADIRETA
CONVERSIÓ AÈRIA/SUBT.

*Estudi condicionat a l'obtenció de permisos municipals, d'organismes i particulars.

NOTA: ELS COMPTADORS ANIRAN
INSTAL·LATS AL COSTAT DEL PUNT
FACILITAT PER EDE

*En cas que el client executi els treballs d'extensió de xarxa, també es farà càrrec de
l'obtenció de tots els permisos necessaris.

NOTA: Tota la canalització amb línia
subterrània 3x1x240+1x150 mm2 Al
0,6/1 kV.
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ANNEX II. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
En ....................................................................... amb DNI núm. ........................... en nom
propi
(o
en
representació
de
....................................................
amb
NIF............................) amb domicili per a notificacions a ................ al carrer
......................................................................... telèfon....................... fax .........................
i correu electrònic ..................................................., opto a la contractació relativa al
servei pel subministrament complementari de socors del camp municipal d’esports
UEVic i del pavelló de l’Ausoneta, i

DECLARO RESPONSABLEMENT:
1. Que les facultats de representació que ostento són suficients i vigents (si s’actua
per representació); que reuneixo totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorro en cap de les prohibicions per contractar amb
l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP 2017.
2. Que l’empresa a la que represento disposa de capacitat d’obrar i reuneix totes i
cadascuna de les condicions i requisits exigits per la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per contractar amb el sector
públic i, per tant, que no incorre en cap de les prohibicions per contractar
previstes al seu article 71.
3. Que l’empresa a la que represento està constituïda vàlidament, disposa de
l’habilitació professional suficient i de les autoritzacions necessàries per exercir
l’activitat objecte del contracte.
4. Que l'empresa a la que represento està al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. Que l'empresa a la que represento:
• No pertany a cap grup empresarial
• Pertany al grup empresarial................................. del que formen part les
societats següents: ..........................
6. Que l’adreça de correu electrònic a efectes de notificacions i comunicacions
electròniques
relacionades
amb
aquesta
contractació
és:
...............................................
Si l’adreça electrònica a efectes d’avís de notificació, comunicacions i
requeriments quedés en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per
escrit, a l’Ajuntament de Vic per tal de fer la modificació corresponent.

7. Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i un certificat positiu acreditatiu
que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la inexistència
de deutes per sancions o multes pendents amb l’Ajuntament de Vic, a petició
l’òrgan de contractació, que es requereixin per procedir, si s’escau, a
l’adjudicació del contracte i, si és adjudicatari, durant tota la vida del contracte.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(Lloc, data i signatura).

ANNEX III. PROPOSICIÓ ECONÒMICA

El Sr./a. _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a
_____________, c/ ____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________, en
representació de l’empresa ___________________, amb NIF núm. ___________,
assabentada de l'expedient per a la contractació del servei pel subministrament
complementari de socors del camp municipal d’esports UEVic i del pavelló de
l’Ausoneta, anunciat en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Vic, i em
comprometo a portar a terme l'objecte del contracte, amb subjecció a les condicions
establertes en el document de sol·licitud d’ofertes pel següent preu:
Oferta econòmica

Preu net sense IVA: .................................................. €
.............% d’IVA ........................................................................€
Preu total (inclòs el .....% d’IVA ..........................€)
(S’han d’expressar clarament les quantitats en lletres i en xifres)

(Lloc, data i signatura).

