ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA
SUCS

INFORME PREVI JUSTIFICATIU I D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA DE LA
RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL CARRER SANT JORDI, VORERA
SENARS. MITJANÇANT CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL
CONTRACTANT
1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
La xarxa d’aigua potable de Sucs es va fer amb fibrociment i té una antiguitat molt superior
als trenta anys. Un període de temps en el que s’han acumulat un seguit de petites fuites
que en alguns casos han anat soscavant voreres i que ha generat desperfectes als
habitatges de l’entorn de la fuita. El cúmul de reparacions fan aconsellable un plantejament
de renovació de xarxa d’aigua potable en el carrer de Sant Jordi.
Aquestes obres s’aprofitaran per renovar les escomeses domiciliaries existents, i per millorar
el disseny de la xarxa perllongant-la i instal·lant noves vàlvules de seccionament, de manera
que s’aconsegueixi un mallat de la xarxa dins del casc urbà. Aquesta actuació permetrà
eliminar punts sense circulació d’aigua, i disminuir afectacions per tall d’aigua per operacions
de reparació de la xarxa.
JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE
La tipologia de l’obra consistent en una actuació a la vorera de la part dels números
senars són una actuació que no es pot dividir per lots donat que és una actuació
unitària i separada de la part dels números parells que serà realitzada per
l’Ajuntament de Lleida mitjançant les inversions d’aigües Lleida.
Essent per tant una actuació que per la seva dimensió i característiques no es fa
viable la seva divisió en lots.
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE PER
EVITAR LES REGLES GENERALS DE CONTRACTACIÓ
L’actuació és clara, perfectament delimitada tècnicament i consisteix en una obra de
renovació de xarxa d’aigua potable d’una zona del casc urbà, que és l’objecte del
contracte.
2.

OBJECTE DEL CONTRACTE:
Renovació de la xarxa d’aigua potable de la vorera de la part senar del carrer de Sant
Jordi de Sucs.

3.

DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE:
La data d’inici prevista per aquest contracte serà de quinze dies a partir de l’adjudicació
del mateix. Donat que aquesta obra s’ha de fer al mateix temps que la de la vorera dels
números parells, els tècnics municipals de l’Ajuntament de Lleida podran ajustar
aquesta data al desenvolupament necessari de l’obra.

4.

DURADA DEL CONTRACTE:
Serà de tres setmanes, comptades a partir de l’inici de les mateixes, que es
correspondrà amb l’Acta de Replanteig de les obres.
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5.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ:


DESGLOSSAMENT EN LOTS:

NÚMERO RESERVAT A DESCRIPCIÓ
LOT
CENTRES
ESPECIALS
DE TREBALL
(SI/NO)
1

6.

No

Renovació
xarxa aigua
potable al carrer
de Sant Jordi

IMPORT
SENSE IVA

IVA

IMPORT
IVA
(Indicar el
INCLÒS
%
a
aplicar)

12.044,92 €

2.529,43 €

14.574,36 €

MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES:


Imports: Base, IVA, Total

7.

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 161 61900

8.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Criteris objectius: el preu més baix econòmicament
9.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
El termini per a la presentació d‘ofertes serà de 10 dies hàbils a partir de la data de
publicació al perfil del contractant.

10. TRAMITACIÓ SOL·LICITADA
-

Publicitat en el perfil del contractant

PROPOSTA:
Iniciar la licitació per la contractació de l’obra de renovació de la xarxa d’aigua potable del
carrer de Sant Jordi vorera senars, mitjançant contracte menor amb invitacions/amb
publicitat al perfil del contractant, per un import màxim de: 12.044,92 € + 2.529,43 € d’IVA
(Total: 14.574,36 €)
Sucs, a la data de la signatura electrònica

Guillem Boneu Santamaria
President EMD de Sucs
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