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1. NECESSITATS A SATISFER
L’EPEL Nostraigua realitza el servei de sanejament en alta i en baixa del terme municipal
de Mont-roig del Camp.
Per realitzar les activitats objecte del contracte marc amb l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp, s’utilitzen en l’actualitat el següent nombre d’instal·lacions:
•
•
•
•
•
•
•
•

Quilòmetres de col·lectors de gravetat en baixa:
111,10 km
Pous de registre de clavegueram en baixa:
2721 ut
Quilòmetres de col·lectors de gravetat en alta:
3,37 km
Pous de registre de clavegueram en alta:
63 ut
Estacions de bombeig d’aigües residuals (EBAR) en baixa: 20 ut
Estacions de bombeig d’aigües residuals (EBAR) en alta:
11 ut
Estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) en alta:
5 ut
Emissaris terrestres i/o submarins:
2 ut

Tant els col·lectors com les estacions de bombeig i, de forma ocasional, les estacions
depuradores d’aigües residuals presenten acumulacions de residus que produeixen
obstruccions a les canonades i als grups d’elevació de les EBARS.
Aquest tipus d’operacions són recurrents i repetitives, però no es possible determinar
amb certesa la freqüència en què es produiran acumulacions de residus, sobretot pel que
fa a les EBARS, ni el volum o tipologia de residus acumulats dins les mateixes.
Les necessitats que es volen cobrir amb aquesta licitació són les de contractar el servei
de manteniment del sistema de sanejament, tant en alta com en baixa, que inclou, de
forma no restrictiva, tasques programades i no programades de neteges de col·lectors i
pous de registre, de desembussos de col·lectors i de neteges tant preventives com
correctives de punts singulars (EBARS, sobreeixidors, EDARS ...)

2. OBJECTE DEL PLEC
Aquest plec de clàusules té per objecte establir les condicions jurídiques, econòmiques,
tècniques i administratives que regiran la contractació i l’execució de les actuacions dins
l’Acord Marc i es considerarà part integrant de les clàusules particulars del contracte. Si a
la documentació hi hagués contradiccions, prevaldrà el criteri més exigent, ja sigui tècnic
o econòmic.
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3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR
El contractes basats d’aquest acord marc tindran com a objecte el servei de
desembussos i neteja de col·lectors, pous i escomeses de clavegueram, de neteja i
buidat d’EBARS i de neteja i/o buidat d’altres punts singulars de la xarxa de les
instal·lacions de sanejament en alta o baixa que gestioni l’EPEL Nostraigua o de les
quals l’Ajuntament de Mont-roig li encomani algun servei.
L’àmbit d’actuació correspon a totes les instal·lacions de clavegueram d’aigües residuals
i pluvials i de sanejament, tant en alta com en baixa i qualsevol altre instal·lació subjecte
al tipus d’intervencions descrites al paràgraf anterior, encara que no siguin pròpiament
del servei.
El tipus d’actuacions a realitzar es defineixen a continuació:
3.1. Neteges preventives (treballs programats) de la xarxa de clavegueram i
d’elements singulars
La neteja preventiva de la xarxa de clavegueram fa referència a les operacions
programades prèviament i realitzades amb aigua a pressió per netejar i arrossegar els
sediments que pugui haver-hi, des del punt d’embussament, fins als pous de registre i la
recollida, retirada, aspiració i buidatge d’aquests sediments amb mitjans mecànics o
manuals. Aquestes neteges preventives es facturaran per metres lineals (incloent pous)
de xarxa netejada.
La neteja preventiva de punts singulars (embornals, interceptors, sobreeixidors ...) fa
referència a les operacions programades prèviament i realitzades amb aigua a pressió
per netejar i/o arrossegar els sediments que pugui haver-hi, des del punt
d’embussament, fins a un punt de recollida i la recollida, retirada i buidatge d’aquests
sediments amb mitjans mecànics o manuals. Aquesta tipologia de neteges preventives
es facturaran per hores realment treballades.

3.2. Neteges preventives (treballs programats) de les EBARS
La neteja preventiva de les estacions de bombeig d’aigües residuals (EBARS) fa
referència a les operacions programades prèviament consisteix en l’obturació dels
col·lectors d’entrada de les EBAR, un primer buidat amb bomba aspiradora de l’aigua i
llot de les EBAR, una neteja amb aigua a pressió de les mateixes i la recollida, retirada i
buidatge d’aquests sediments i residus que restin amb mitjans mecànics o manuals.
La neteja preventiva de les EDAR del municipi es realitza de forma anual. Atès que
l’estat de brutícia les EBARS pot ser variable, se sol·licitarà pressupost als tres
proveïdors homologats per realitzar la tasca i s’estipularà un preu unitari per estació de
bombeig.
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3.3. Neteges correctives (treballs no programats i urgències)
La neteja correctiva de la xarxa o qualsevol altre element singular del sistema de
sanejament consisteix en la resolució d’obstruccions, filtracions i embussaments de
col·lectors, pous de registre, sobreeixidors, elements d’estacions de bombeig, elements
de drenatge de la xarxa de pluvials (sobretot després de pluges importants) que, per la
seva possible afectació al medi o a tercers, siguin de caràcter d’urgència o, sense ser de
caire d’urgència es consideri que no pugin esperar a ser programades.
Aquestes neteges correctives i urgències es facturaran per hores segons les condicions
del plec i els preus unitaris de la millor de les ofertes.

3.4. Equips de neteja
Cadascun dels equips de neteja estaran formats, com a mínim, per un dels vehicles
especificats a l’apartat anterior i dues persones. Un oficial xofer que haurà de fer la tasca
de maquinista i un ajudant per a la manipulació de mànegues i retirada de residus, tots
dos amb caràcter estable.
S’evitarà al màxim la rotació de personal.

4. MITJANS TÈCNICS I MATERIALS DE LES EMPRESES LICITADORES
En el moment de presentar la seva proposició, les empreses licitadores s’hauran de
comprometre a aportar, com a mínim, els mitjans tècnics i materials que es relacionen en
aquest apartat.
A tal efecte, hauran de complimentar el model de declaració de disposició de mitjans
humans, materials i tècnics que figurarà al corresponent annex del plec de clàusules
administratives.
4.1. Servei d’urgències 24 hores
Descrit a l’Annex 4 del plec de clàusules administratives.
4.2. Centre de treball a una distància màxima de 20 km del municipi
Descrit a l’Annex 4 del plec de clàusules administratives.
4.3. Acreditació de transportista autoritzat de residus
Descrit a l’Annex 4 del plec de clàusules administratives.
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4.4. Flota mínima de vehicles
Descrit a l’Annex 4 del plec de clàusules administratives.
4.5. Altres equips
Descrit a l’Annex 4 del plec de clàusules administratives.

5. PROCEDIMENTS DE TREBALL
Els licitadors d’aquest acord marc hauran d’executar el contracte segons els
procediments que es descriuen en aquest apartat.

5.1. Neteges preventives (treballs programats) de la xarxa de clavegueram i
d’elements singulars
Es consideren treballs programats a les instal·lacions de sanejament aquells en què el
calendari de treball es preveu amb una antelació de 5 dies laborables.
Els treballs programats de neteja de xarxa s’hauran de formalitzar per escrit.
L’adjudicatari no podrà netejar, per compte propi, cap tram de xarxa que no li indiquin
prèviament els serveis tècnics de l'EPEL Nostraigua.
En els treballs programats, es comptabilitzarà el temps de treball a partir que l’equip iniciï
els treballs indicats per Nostraigua en el lloc indicat, tenint en compte que l’equip de
neteja haurà d’iniciar els treballs amb la càrrega completa d’aigua neta i el dipòsit per a
aspiració net i buit de residus. En cap cas es comptabilitzaran hores per trasllat o
preparació d’equips prèvia al inici dels treballs.
A l’hora de facturar es diferencien les tasques de neteja de xarxa general (incloent pou
de registre) i les tasques de neteja d’escomeses domiciliàries i elements singulars.

a) Neteges de la xarxa de clavegueram (incloent pous de registre)
La neteja de la xarxa de clavegueram inclou les següents actuacions:
• Obertura i neteja de tots els pous de registre.
• Neteja i desobstrucció de sediments o pòsits amb camió mixt impulsor-aspirador,
amb extracció de residus i posterior eliminació, de les canonades no visitables
(d’alçada inferior a 1,30 m), i dels seus elements auxiliars.
• Neteja i desobstrucció de sediments o pòsits amb mitjans manuals de pous i
conductes.
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• Neteja amb extracció dels sediments o pòsits existents i la seva posterior eliminació
de les galeries o canonades visitables (d’alçada igual o superior a 1,30 m) i dels
pous de registre.
Les operacions programades de neteja de xarxa general es facturaran per metre lineal
correctament netejat, segons els preus de l’oferta de l’empresa millor classificada.
b) Neteges d’escomeses de clavegueram i punts singulars de la xarxa
La neteja d’escomeses de clavegueram i punts singulars de la xarxa de la xarxa de
clavegueram inclou les següents actuacions:
• Obertura i neteja de totes les arquetes de registre de les escomeses.
• Neteja i desobstrucció de sediments o pòsits amb camió mixt impulsor-aspirador,
amb extracció de residus i posterior eliminació, de les escomeses de clavegueram i
dels seus elements auxiliars.
• Obertura i neteja de tots els elements de registre d’instal·lacions singulars.
• Neteja i desobstrucció de sediments o pòsits amb camió mixt impulsor-aspirador, o
amb mitjans mecànics, amb extracció de residus i posterior eliminació dels
elements singulars del servei com, sorrals, embornals, interceptors, sobreeixidors,
boques d’entrada, elements d’estacions de bombeig, elements d’estacions
depuradores d’aigües residuals (canals d’entrada...) així com qualsevol altra
instal·lació que indiquin els serveis tècnics de Nostraigua.
Les operacions programades de neteja d’elements singulars es facturaran per hora de
servei, segons els preus de l’oferta de l’empresa millor classificada.

c) Condicions generals de les tasques de neteges preventives
• L’extracció de tots els sòlids presents a la xarxa és un requisit imprescindible de la
neteja. La neteja serà sempre amb extracció dels residus i en cap cas es deixarà
que els residus arribin a la xarxa general.
• Sempre que sigui possible per les condicions d’accessibilitat al carrer, s’actuarà
amb camions amb filtratge del residu per tal de reaprofitar l’aigua.
• Nostraigua podrà requerir altres serveis de neteja paral·lelament a l’equip fix per a
tasques programades sol·licitant-ho, amb una antelació mínima de 24 hores a la
realització dels treballs.
• Nostraigua es reserva el dret de modificar les tasques que s’hagin previst en
aquests treballs programats, segons les necessitats del servei. Si per aquesta
causa s’allargués la durada prevista inicialment de les tasques a realitzar, el
contractista haurà de mantenir a disposició l’equip de neteja fins que Nostraigua ho
consideri necessari, rebent com a contraprestació els imports corresponents als
preus/h establerts en el contracte i sense que es generi per aquest concepte cap
dret a qualsevol indemnització per danys i perjudicis que es pogués ocasionar per
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aquest concepte.
• Es comptabilitzarà el temps de treball a partir que l’equip iniciï els treballs indicats
per Nostraigua en el lloc indicat, tenint en compte que l’equip de neteja haurà
d’iniciar els treballs amb la càrrega completa d’aigua neta i el dipòsit per a aspiració
net i buit de residus. En cap cas es comptabilitzaran hores per trasllat o preparació
d’equips prèvia al inici dels treballs.
5.2. Neteges preventives (treballs programats) de les EBARS
La neteja preventiva de les EBAR del municipi es realitza de forma anual, preferentment
els mesos d’abril i maig, abans de l’inici de la temporada d’estiu.
Les condicions generals de les neteges preventives de les estacions de bombeig són les
mateixes que les dels treballs programats previstos al punt 5.1 d’aquest plec.
No obstant això, la relació no restrictiva d’operacions a realitzar serà la següent:
• Obturació de la línia d’entrada per facilitar els treballs de neteja.
• Neteja d’arenes i sediments dels dessorradors
• Neteja de reixes de desbast o tamisos d’entrada
• Neteja del pous de bombes amb l’eliminació de greixos acumulats en superfície
amb aigua a pressió, retirada manual de draps / papers i qualsevol element enredat
a les guies, tubs i boies i retirada de sediments (fangs, arenes ...) amb cisternes
amb mode de succió.
• Neteja de sobreeixidors
• Neteja de pous de bombes amb aigua a pressió per netejar parets, terres, tubs,
bombes i passeres.
Atesa la naturalesa del treball a realitzar i la variabilitat de les condicions en què es
poden trobar les estacions de bombeig, se seguirà el procediment establert a la clàusula
33 del plec de clàusules administratives per a l’adjudicació dels contractes basats.

5.3. Neteges correctives (treballs no programats i urgències)
Es consideren treballs no programats a les instal·lacions de sanejament aquells definits
en el punt 3.3 en què les tasques s’hagin de realitzar en menys de 24 hores des de la
recepció de l’avís.
Es consideraran serveis d’urgències aquells en què, per la naturalesa del servei, es
requereix la presència de l’adjudicatari en menys d’una hora al lloc de la incidència.
Les cobertures dels serveis d’urgències es realitzaran de forma permanent durant els
365 dies de l’any i en servei 24 hores.
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Els equips requerits per cobrir serveis d’emergències hauran d’acudir al lloc indicat
respectant el termini com a temps de resposta definit en l’oferta, comptabilitzat com el
temps transcorregut des del moment en que es realitza la comunicació amb el servei de
guàrdia o oficina de la contracta fins al moment en què l’equip sol·licitat fa acte de
presència en l’emplaçament requerit. El temps de resposta serà com a màxim d’ 1 hora.
Els treballs no programats de neteja de xarxa no caldrà formalitzar-los per escrit, la
comunicació es podrà realitzar via telefònica, correu electrònic o WhatsApp.
En els treballs no programats, es comptabilitzarà el temps de treball a partir que l’equip
iniciï els treballs indicats per Nostraigua en el lloc indicat, tenint en compte que l’equip de
neteja haurà d’iniciar els treballs amb la càrrega completa d’aigua neta i el dipòsit per a
aspiració net i buit de residus. En cap cas es comptabilitzaran hores per trasllat o
preparació d’equips prèvia al inici dels treballs.
No obstant això es considerarà una facturació mínima de 2 hores de servei. En el cas
que les tasques que es realitzin en règim d’urgència s’estenguin més de 12 h, a partir de
les 12 h de l’hora en que es realitza la comunicació inicial les hores de feina passaran a
considerar-se hores per a servei programat, respectant els preus corresponents. Aquesta
comunicació es podrà realitzar via telefònica, correu electrònic o WhatsApp.
A més a més de les tasques previstes en els punts 5.2 i 5.3, a la relació no restrictiva de
els tasques no programades s’inclouran:
• Obertura de cales per a localització del punt d’embossament per poder completar el
servei de desembossament. Restabliment de la urbanització un cop acabada
l’actuació o execució de pou de registre, segons especificacions del Servei Tècnic
Municipal.
• Neteja i desobstrucció de sediments o pòsits amb mitjans manuals de pous,
conductes i resta d’elements auxiliars.

5.4. Gestió dels residus
Les empreses homologades hauran d’estar autoritzades per al transport dels residus
propis de l’activitat que desenvolupa per l’Agència Catalana de Residus i inscrit en el
corresponent registre de transportistes. Tant les empreses homologades com els seu
personal seran responsables del compliment de la legislació i normativa vigent en
matèria de gestió de residus en les activitats que desenvolupin.
Els residus retirats de les instal·lacions de clavegueram es portaran al lloc indicat pels
serveis tècnics de l’EPEL Nostraigua, que pot ser a l’EDAR Àrea Costanera o bé a
l’abocador o gestor autoritzat adient segons la tipologia d’aquests.
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La gestió i tramitació d’aquests residus la realitzarà l’empresa contractista. El cost de
l’eliminació dels residus serà a càrrec de l’EPEL Nostraigua, excepte en els cassos en
que es sol·licitin pressupostos per actuacions concretes en els quals s’especifiqui que la
despesa anirà a càrrec del contractista. En cap cas es podran abocar residus en punts
no autoritzats per l’EPEL Nostraigua.
El contractista haurà de presentar els documents justificatius dels abocaments de residus
emesos pels gestors autoritzats.

5.5. Subministrament d’aigua
Per realitzar les tasques objecte d'aquest Plec, el contractista necessita carregar d’aigua
les cisternes dels camions de neteja.
En cas que les empreses homologades tinguin la intenció de subministrar-se d’aigua de
la xarxa pública municipal gestionada per Nostraigua, aquestes hauran de contractar els
comptadores mòbils que considerin necessaris per connectar a la cisterna del vehicle
abans de fer qualsevol repostatge. El consum dels comptadors mòbils es facturarà de
forma periòdica com la resta de contractes de subministrament. Tan sols es podrà
recarregar d’aigua sense comptador a les instal·lacions que no subministrin directament
a la xarxa i estiguin preparades específicament per a usos municipals.
Així mateix, l’EPEL Nostraigua indicarà a la contracta els punts de captació de l'aigua per
omplir les cisternes destinades a realitzar les tasques que composen el servei. Els
vehicles, hauran de portar un comptador portàtil que s’haurà de connectar a la cisterna
del camió abans de fer qualsevol repostatge. En cap cas es permetrà la utilització o
manipulació d’hidrants d’ús exclusiu per a bombers per cap finalitat que no sigui la
d’extinció d’incendis.
Els punts de repostatge poden estar situats dins dels diferents nuclis urbans o als afores,
però sempre dins del terme municipal de Mont-roig del Camp. La contracta haurà de tenir
en compte els desplaçaments per la càrrega de les cisternes en els seus costos.
El contractista pot subministrar-se d’altres fonts de subministrament d’aigua, dins o fora
del terme municipal, i assumir-ne els costos que això comporti.

5.6. Facturació i documentació a lliurar en cadascun dels treballs
El contractista facturarà els treballs realitzats segons el que estableix la clàusula 38 del
plec de clàusules administratives.
A cada factura s’hi haurà d’acompanyar un informe que contingui, com a mínim, les
següents dades:
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a) Per a neteges preventives efectuades de forma periòdica:
Croquis amb els trams de xarxa i/o escomeses netejats i el número de pous. En
aquest croquis caldrà indicar l’existència de pous en els quals no s’hagi pogut obrir la
tapa o que estigui tapada per asfalt.
Informe amb els dies en què s’ha netejat cada tram i/o element, treballador de
Nostraigua que ha supervisat el servei, dades del vehicle i operaris que hagin realitzat
el servei, número de càrregues d’aigua amb lectura inicial i final de comptador (si
s’escau) i, en cas que n’hi hagi, incidències a la xarxa i/o elements singulars.
b) Per a neteges correctives efectuades de forma puntual:
Croquis amb els punts on s’han localitzat les incidències.
Informe amb els dies en què s’ha netejat cada tram i/o element, treballador de
Nostraigua que ha supervisat el servei, dades del vehicle i operaris que hagin realitzat
el servei, número de càrregues d’aigua amb lectura inicial i final de comptador (si
s’escau) i, en cas que n’hi hagi, incidències a la xarxa i/o elements singulars.
c) Per a neteges d’EBARS:
En aquest cas, els fulls de característiques amb el qual se sol·licitarà el pressupost
indicarà el tipus d’informació a aportar amb la factura.
L’adjudicatari posarà a disposició de Nostraigua tota la informació disponible sobre l’estat
dels col·lectors, pous, EBARS i punts singulars del sistema de sanejament.

6. RESPONSABLE DEL CONTRACTE PER PART DE L’EMPRESA
Cadascuna de les empreses homologades nomenarà una persona de referència única
per a Nostraigua per resoldre qüestions derivades del funcionament general del contracte
i de les incidències que puguin sorgir com a conseqüència de la seva execució. Aquesta
persona serà l’encarregada de recollir els suggeriments i els requeriments de Nostraigua,
en especial, els que fan referència a la tramesa d’informació periòdica de l’activitat
contractual amb aquesta societat i resoldre totes les incidències durant el seu
desplegament.
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7. INFORMES DE SEGUIMENT
Per tal de facilitar el seguiment de l’Acord Marc, cada empresa adjudicatària facilitarà a
Nostraigua, en el termini màxim de 5 dies hàbils dels mes següent, una relació en format
Excel de totes les comandes o contractes basats realitzats en el mes anterior. Aquest
document haurà de contenir, com a mínim, les següents dades:
• Data i número de comanda.
• Data d’adjudicació (en cas de comanda amb licitació).
• Nom de persona que ha sol·licitat la comanda
• Objecte detallat de les intervencions de manteniment, reparacions, reposicions i
millores a les instal·lacions del servei gestionades per l’EPEL Nostraigua.
• Import net + Iva + Import total

8. ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE
El contracte s’executarà a risc i ventura del contractista. Qualsevol que sigui el tipus de
subministrament i servei, l’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de
pèrdues avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu formal lliurament a
Nostraigua. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels béns que es lliurin
així com, de les conseqüències que es dedueixin per a Nostraigua o per a tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del
contracte.
És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.
La prestació es realitzarà amb estricta subjecció al plec de prescripcions administratives i
a l’especificat en aquest plec i els termes i condicions concrets de cada contracte,
segons les instruccions que, per escrit, en execució o interpretació dels mateixos, donés
el responsable del contracte designat per Nostraigua.

9. CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Per establir el preu de licitació i el valor estimat del contracte, es consideren els
conceptes de neteges de clavegueram i elements singulars, actuacions de manteniment
correctiu i manteniment d’EBARS d’exercicis anteriors.
Tant els volums estimats de producció anual com els preus unitaris màxims de licitació
són els que es detallen a la taula següent:
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CONCEPTE
MANTENIMENT PROGRAMAT
Neteja de xarxa de clavegueram,
inclosos els pous de registre, en
horari de 8h a 18h, en dies
laborables (m)
Neteges programades d'elements
singulars de la xarxa de
clavegueram, en horari de 8 a 18
h, en dies laborables (h)
MANTENIMENT CORRECTIU
Actuacions no programades de
xarxa de clavegueram, en horari
de 8h a 18h, en dies laborables
Actuacions d'urgència de xarxa de
clavegueram, en horari de 8h a
18h, en dies laborables
Actuacions d'urgència de xarxa de
clavegueram, en horari de 7h a 8h
i de 18h a 22 h, en dies laborables
Actuacions d'urgència de xarxa de
clavegueram, de 22h a 7h i en
dies festius.
Realització de cales per a
localització de punt
d'embossament de col·lectors i
escomeses externes d'habitatges
Servei de Bomba submergible i
generador amb tots els accessoris
necessaris per al transvassament
d'aigües
Operari de reforç per a
determinats treballs específics
MANTENIMENT EBARS
Neteja anual EBARS sistema de
sanejament en alta del terme
municipal
Neteja anual EBARS sistema de
sanejament en baixa del terme
municipal

PREU
UNITARI DE
LICITACIÓ

VOLUM
ANUAL
ESTIM.

IMPORT DE
LICITACIÓ (IVA
no inclòs)

Tipus
d'IVA

TOTAL IVA

IMPORT DE
LICITACIÓ (IVA
inclòs)

2,00 €

15.000

30.000,00 €

10%

3.000,00 €

33.000,00 €

90,00 €

100

9.000,00 €

10%

900,00 €

9.900,00 €

95,00 €

40

3.800,00 €

10%

380,00 €

4.180,00 €

110,00 €

70

7.700,00 €

10%

770,00 €

8.470,00 €

125,00 €

60

7.500,00 €

10%

750,00 €

8.250,00 €

150,00 €

50

7.500,00 €

10%

750,00 €

8.250,00 €

150,00 €

10

1.500,00 €

10%

150,00 €

1.650,00 €

8,00 €

100

800,00 €

10%

80,00 €

880,00 €

22,00 €

100

2.200,00 €

10%

220,00 €

2.420,00 €

28.800,00 €

1

28.800,00 €

10%

2.880,00 €

31.680,00 €

10.000,00 €

1

10.000,00 €

10%

1.000,00 €

11.000,00 €

10.380,00 €

114.180,00 €

TOTAL ESTIMAT ANUAL

103.800,00 €

Els volums estimats a la taula anterior són una previsió anual del servei i, en cap cas,
representen una obligació contractual.
El pressupost base de licitació, tenint en comte el volum estimat en un any de durada del
contracte, i segons el que estableix l’article 100 de la LCSP, és de de 114.180,00 € (IVA
inclòs), d’acord amb el desglossament següent:
•
•

Base imposable:
IVA:

103.800,00€
10.380,00€

El valor estimat del contracte, inclosa la pròrroga d’un any és de 207.600,00 € (IVA no
inclòs), que fa un total, segons l’IVA a aplicar en cada concepte, de 228.360,00 €.
Aquesta xifra inclou l’import màxim total que podrà percebre el contractista, incloent les
possibles pròrrogues i modificats.
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El preu ofert, d’acord amb el previst en el contracte, constituirà la total contraprestació de
l’objecte del contracte, correctament realitzat, d’acord amb les prescripcions del mateix, i
d’acord amb l’exposat es consideren inclosos en el pressupost d’adjudicació i en el preu
del contracte totes les despeses, directes i indirectes en què pugui incórrer l’adjudicatari,
entre les que es troben compreses, a títol enunciatiu i no limitatiu, les següents:
• Sous, honoraris professionals, plusos, costos de desplaçament i dietes del
personal al seu servei.
• Impostos i quotes a satisfer a la Seguretat Social o a mútues professionals.
• Els corresponents als mitjans de transport i a les despeses de desplaçament que
resultin necessàries per donar compliment al contracte (vehicles, carburant, etc).
• Despeses corresponents a la prima originària o complementària a suportar a fi i
efecte de comptar amb les pòlisses d’assegurança exigides en aquest contracte i
despeses derivades de la constitució de la garantia definitiva.
• Retirada, transport i correcte abocament dels residus, que s’hauran de transportar
amb camió cisterna.
• Despeses generals i de l'empresa i el benefici industrial.
• Altres despeses que puguin derivar-se de l’execució del present contracte,
(analítiques, impresos, canons, etc.) excepte l'IVA.

10. SENYALITZACIONS I COMUNICACIONS A VEÏNS
L’adjudicatari està obligat a disposar i col·locar el nombre suficient de senyals de
circulació i protecció necessàries per a evitar qualsevol accident dels vehicles, personal
en servei o aliè a ell, i que les circumstàncies així ho exigeixin o Nostraigua disposi.
L’adjudicatari senyalitzarà els talls de carrer amb les senyals de trànsit necessàries
segons indicacions i autorització del Serveis Tècnics de Nostraigua.

El present plec s'incorpora a l'expedient de contractació perquè sigui degudament
informat a l'efecte del qual disposa l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP)
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