PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DE
FONTS D’AIGUA AMB SISTEMA DE DEPURACIÓ D'OSMOSI INVERSA PER A DIVERSES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE D’ARENYS DE MUNT, AIXÍ COM LA
INSTAL·LACIÓ I DESINSTAL·LACIÓ, EL MANTENIMENT I LA HIGIENITZACIÓ D'AQUESTES
FONTS.
Exp. 866 /2021
1.- OBJECTE
1.1 L’objecte d’aquest contracte serà:
Subministrament en règim d'arrendament sense opció de compra de 10 fonts d’aigua
amb sistema de depuració d'osmosi inversa per a diverses dependències municipals de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, així com la instal·lació i desinstal·lació, el manteniment
i la higienització d'aquestes fonts, segons determinacions d’aquest Plec de clàusules
tècnic.
L’objecte del contracte consistirà en:
• Dotació de màquines expenedores d’aigua depurada amb els sistema d’osmosi inversa
(fonts d’aigua) de diverses capacitats d'aigua freda i natural amb dispensadors de gots
(integrat a la màquina o no).
• Instal·lació de les màquines en els llocs determinats pels serveis tècnics de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt salvaguardant l'estètica dels recintes on s'instal·lin.
• Manteniment, reparació i neteja de les màquines. Canvis de filtres, neteja, desinfecció
i anàlisi intern de l'aigua en els termes detallats al PPT.
• Servei d'assistència en un temps màxim de 24 h des de la recepció de la trucada/avís.
Els consums d’aigua i energia elèctrica necessaris pel funcionament de les fonts
dispensadores aniran a càrrec de l’Ajuntament.
Les fonts objecte d'arrendament que s’han d’instal·lar a les diferents dependències
municipals de l'Ajuntament d’Arenys de Munt, són les que s’assenyalen en el quadre
següent:
dependència municipal
Ajuntament
Policia
Ràdio
nau Brigada

adreça
Riera Francesc Macià, 59
Rbla. St. Martí 21
Pl. Església 5
C/ HOSTAL DEL SOL CANTONADA TORRENT
D´EN PUIG- S/N-

num de
fonts
1
1
1
2
1

pavelló Can Zariquey
pavelló torrent d'en terra
escorxador
serveis Socials/promoció
econòmica
can Borrell

Ctra. C-61 PK 2,8
Torrent d'en Terra sn
Torrent d'en Puig

1
1
1

C/ Sant Pau 2
Av. Verge del Remei 17

1
1

L’Ajuntament d’Arenys de Munt, es reserva el dret de sol·licitar el canvi d’ubicació de
les fonts en cas de considerar-se necessari per a l’interès públic.
CODIS CPV:
Codi CPV: 42912300-5
Descripció CPV: Maquinària i aparells per a filtrar o depurar aigua
1.2 Característiques de les fonts a subministrar i instal·lació.
Les fonts hauran d'estar homologades pels òrgans oficials competents i hauran
d'acomplir la normativa espanyola i comunitària vigent i qualsevol altra norma que els
sigui d'aplicació. Hauran de dur el corresponent segell de la Comunitat Europea (CE)
acreditatiu del compliment de la normativa comunitària.
Les fonts seran amb dipòsit de 20 litres mínim.
Les fonts d'aigua hauran d'estar degudament identificades i disposar, com a mínim,
d'aixeta d'aigua freda i calenta o natural.
Les fonts hauran de ser compactes, es a dir tots els seus elements (compressor, filtres,
membranes, dipòsit, etc.) estaran integrats dins un únic equip.
Hauran de disposar de polsadors per a omplir gots i ampolles petites i inclòs per omplir
de manera continua ampolles grans. També hauran de tenir dispositius drenants
d'acumulació d'aigua i safata, extraïble per facilitar la neteja, per a recollir l'aigua
sobrant .
El tub d’alimentació d’aigua de les fonts haurà de disposar de clau de tall de pas d’aigua
en lloc accessible per poder tallar el subministrament en el cas que fos necessari.
Es col·locaran en espais habilitats sempre amb la supervisió i l'acceptació prèvia dels
responsables de cada edifici, sense obstaculitzar passadissos ni sortides i sempre en
zones que siguin perfectament accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.
S’evitarà per tant ubicar-les en zones on s’hagi de salvar alguna barrera arquitectònica
com escales o paviment en mal estat.
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Un cop instal·lades totes les fonts, l'adjudicatari haurà de relacionar cada una de les
fonts, indicant model, núm. de sèrie i any de fabricació de cada font, seguint el quadre
detallat en la seva oferta i fer-lo arribar al responsable del contracte per a la seva
conformitat i control.
1.3 Condicions Higièniques i programació de manteniments.
Haurà d’instaurar les mesures higièniques oportunes per a un correcte manteniment de
les màquines, una higiènica manipulació i conservació de l’aigua, i una estricta higiene
del personal manipulador. L'empresa adjudicatària haurà de complir la normativa vigent
sobre aquesta qüestió, havent-se de realitzar la higienització de cadascuna de les fonts
d'aigua un cop a l'any com a mínim.
El manteniment consistirà en:
- Revisió de l’estat de conservació i funcionament de les diferents peces i realització de
les reparacions oportunes (mínim 1 cop a l’any)
- Canvi de filtres cada 6 mesos
- Higienització (mínim 1 cop a l’any, es valorarà cada 6 mesos)
- Anàlisi intern de l’aigua (mínim 1 cop a l’any)
El contractista haurà de garantir un servei tècnic de substitució de l'equip llogat en cas
d'avaria, d'acord amb el termini màxim establert de 24 h.
El contractista haurà de disposar de registres de les operacions programades en cada
font i dels resultats obtinguts així com haurà de presentar un informe anual a
l’ajuntament, que contingui la següent informació:
- Resultats de les revisions
- Resultats analítics
- Components substituïts
- Recomanacions addicionals, si escau.
Els anàlisis a realitzar han de tenir com a mínim els següents paràmetres:
-conductivitat
-pH
-terbolesa
-temperatura de l’aigua
-color
-gust
-coliformes totals
2.- DURADA DEL CONTRACTE
 Inicial: 2 anys.
 Prorrogable: 2 anys (1+1)
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3. - PREU UNITARI
Descripció

Subministrament en
règim d'arrendament,
instal·lació
i
manteniment de 10
fonts d’aigua amb
sistema de depuració
d'osmosi invers.

unitats Preu unitari
mensual
(sense IVA)

10

52,00 €

IVA
(21%)

Preu unitari
mensual
(IVA inclòs)

10,92 €

62,92 €

Import
total
2 anys
(sense iva)

IVA (21%)

Import
total
2 anys
(IVA inclòs)

12.480,00 € 2.620,80 € 15.100,80 €

La determinació del preu del contracte s’ha realitzat en base a preus unitaris, tenint en
compte el valor de mercat dels components dels subministraments objecte del
contracte. La determinació del preu respon a la quantitat de fonts necessàries per
termini previst de dos anys en base als preus de mercat per al subministrament, en
règim d’arrendament, d’aquesta tipologia de font (incloent instal·lació, manteniment,
higienització i desinstal·lació).
4.- FORMA DE PAGAMENT
L’import dels subministraments efectivament lliurats, instal·lats i formalment rebuts,
així com dels serveis prestats es justificarà mitjançant aportació, per part de l’empresa
adjudicatària de les corresponents factures, amb el desglossament determinat per
l’ajuntament.
Es facturarà per mesos naturals, presentant factura a través de la plataforma l’E-FACT,
en els deu primers dies del mes següent a la prestació de l’objecte del contracte, i la
mateixa serà abonada segons els terminis determinats a la Llei de morositat.
5.- OBLIGACIONS
Obligacions del contractant :
- L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la instal·lació i desinstal·lació de les
fonts i del seu manteniment (neteja, servei tècnic, etc) totalment al seu càrrec.
- l’empresa haurà de col·locar, al seu càrrec, les connexions a la xarxa.
Obligacions de l’Ajuntament:
- Abonar les factures que es presentin pel contractista, segons determina la Llei
de Morositat en les operacions comercials.
- L’Ajuntament garantirà la presa de corrent, la presa d’aigua i del desguàs
corresponent.

4

6.- RESPONSABILITAT DURANT EL CONTRACTE
L’empresa adjudicatària serà sempre la responsable de l’aigua que subministren les
màquines. L'aigua purificada a través del sistema d'osmosis ha de complir els
paràmetres microbiològics i químics establerts al RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual
s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà i les seves
modificacions posteriors.
Els fabricants de les fonts hauran de complir el Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel
qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació en particular, secció HS4 de subministrament
d'aigua i la norma UNE 149101 d'equip d'acondicionament d'aigua en l'interior dels
edificis.
7. DOCUMENTACIÓ EXPLÍCITA A PRESENTAR PELS LICITADORS
1) Fitxa tècnica de la màquina dispensadora / font d’aigua.
2) Certificat acreditatiu del compliment de la norma UNE 149101 d’equips
d’acondicionament d’aigua en interior d’edificis.
Els licitadors hauran de presentar com a documentació tècnica a la hora de
presentar la seva oferta, les corresponents fitxes de característiques tècniques del
tipus de font a subministrar mitjançant el qual el fabricant o el seu representant
establert a la Unió europea declara que el producte comercialitzat satisfà tots els
requisits essencials establerts per la normativa d’aplicació. La signatura d’aquest
document autoritza així mateix la col·locació del marcat CE quan així ho prevegi la
Directiva.
4) Oferta econòmica
5) Millora en freqüència d’higienització de totes les fonts.
6) Disminució del temps de reparació o substitució en cas d’averia.

El regidor,

El tècnic municipal,

5

