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Núm. expedient 2020‐58
Contracte de serveis ‐ procediment harmonitzat i obert
ANNEX 3 AL PCAP PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I COL∙LOCACIÓ SEGONS
EL PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA DESHUMECTADORA DEL COMPLEX AQUÀTIC I
ESPORTIU DE CAN MERCADER, REDACTAT PER BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP A DESEMBRE DE
2020 AMB CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE TIPUS LABORAL I
SOCIAL: SMI I PLA DE SEGURETAT I SALUT; VINCULADES AMB ÍTEMS TEMPORALS I AMB
CONDICIONS QUALITATIVES SEGONS EL PROJECTE
Documents a presentar per valorar les ofertes per
CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT
A INSERIR EN SOBRE ELECTRONIC 2

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona
de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm.
............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la CONTRACTACIÓ del subministrament i col∙locació segons el Projecte
Executiu de substitució de la deshumectadora del Complex Aquàtic i Esportiu de Can
Mercader, redactat per Bellavista Enginyeria, SLP a desembre de 2020.”
I es compromet a portar‐la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives
Particulars i al Projecte Executiu de la Deshumectadora del Complex Aquàtic i Esportiu
de Can Mercader, en lamés formal qualitat de Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de:
CRITERI 2.1 Millor Preu
Total oferta (ha de ser menor o igual al preu base de licitació: 325.329,43
€ més l’IVA corresponent
Percentatge de baixa respecte al preu de base de licitació
(*) El percentatge de baixa s`aplicarà als preus unitaris del Projecte,
exclosa la partida fixa en relació a la qual no s’accepta baixa que es
correspon amb la “Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a
l’obra” = 2.677,50 € (2.250,00 € + 13% despeses generals i 6% benefici
industrial).
No tindrà lloc sota cap concepte la revisió de preus dels preus unitaris, els
quals seran els que resultin de l’aplicació de la baixa proposada pel
contractista que hagi resultat adjudicatària a la totalitat de partides
contingudes en el Projecte, llevat de les partides fixes a justificar.

Import (sense IVA)
..............€
... %
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CRITERI 2.2. Compromís de canviar de les reixes de retorn de la sala per
reixes d’acer inoxidable 316 L, mantenint les mateixes mides i configuració
de les actuals reixes (una de les reixes és una porta abatible. S’adjunta
document amb les característiques de les reixes.
Les reixes de retorn són:
‐ R1: 5 unitats de 770mmx1960mm
‐ R2: 2 unitats de 900mmx1900mm (una de les reixes és una
porta)
CRITERI 2.3. Compromís d’ampliació de la garantia La garantia s’iniciarà
des de la seva posada en servei. Sent la garantia mínima de 2 anys
El manteniment anual per poder disposar de la garantia serà dut a terme
pel servei tècnic oficial del fabricant de la deshumectadora (que és la
condició que demana el fabricant de l’equip per fer l’extensió de garantia).

□ ES COMPROMET A CANVIAR LES
REIXES
□ NO ES COMPROMET A CANVIAR LES
REIXES

□ 1 Any addicional (en total, 3 anys de
garantia) incloent un manteniment
anual durant el període de garantia (3
manteniments anuals en total)
□ 2 anys addicionals fins a 4 anys (en
total, 4 anys de garantia) incloent un
manteniment anual durant el període
de garantia (4 manteniments anuals
en total)

CRITERI 2.4. Compromís de realització d’una auditoria d’eficiència
energètica anual, per tal de comprovar el rendiment de la maquinària
instal∙lada.

□ 3 anys addicionals fins a 5 anys (en
total, 5 anys de garantia) incloent un
manteniment anual durant el període
de garantia (5 manteniments anuals
en total)
□ FINS 48 MESOS
□ FINS 24 MESOS
□ No es compromet a fer auditoria
d’eficiència energètica o per període
inferior.

(Data, segell i signatura).”
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