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PROPOSTA DEL SERVEI
(als efectes de l’article 116 de la LCSP)
Tipus de contracte: Contracte d’obres
Objecte del contracte: Obres per a l’ampliació de les eres de rizocompostatge a l'EDAR de
Santa Eulàlia de Riuprimer
Procediment de contractació: Obert simplificat
Tramitació:
Ordinària
Codi CPV: 45252100 Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales
Òrgan de contractació:
Presidència
Classificació exigida:
No s’exigeix classificació, a l’empara de l’article 77 de la LCSP.
Pressupost de licitació, IVA exclòs: dos-cents dinou mil vuit-cents vint-iIVA: 21 %
dos amb quaranta-sis euros (219.822,46 €)
Pressupost de licitació, IVA inclòs: dos-cents seixanta-cinc mil nou-cents vuitanta-cinc amb
divuit euros (265.985,18 €)
Valor estimat del contracte, IVA exclòs: dos-cents dinou mil vuit-cents vint-i-dos amb
quaranta-sis euros (219.822,46 €)
ACA (L’atribució de recursos en concepte de
Aplicació pressupostària: 18 160 63700
reposicions i millores a l’àmbit del Consell
Comarcal d’Osona 2022). AF20000241.
Divisió per lots:
No
Nombre de lots: Lloc d’execució: EDAR Santa Eulàlia de Riuprimer
Durada del contracte:
4 mesos
Modificació del contracte: D’acord amb els articles 203 a 207 LCSP
Cessió del contracte:
No
Subcontractació:
Si
Possibilitat de pròrroga:
No
Durada de la pròrroga:
Garantia provisional:
No
Garantia definitiva: Sí
5 % de l’import d’adjudicació
Termini de garantia:
1 any
MOTIVACIÓ DEL PROCEDIMENT ESCOLLIT
Es proposa el procediment obert simplificat per raó de la quantia.
INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Actualment, el Consell Comarcal d’Osona no disposa dels recursos materials que permetin
cobrir les necessitats d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa
del personal necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.
NECESSITATS A SATISFER
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L'any 2006 es va executar la construcció dels llits de Macròfits plantats a la depuradora de
Santa Eulàlia de Riuprimer per tractar els fangs biològics generats a la mateixa EDAR. Es
van projectar i construir amb 2 condicionants: les dades de funcionament del moment del
projecte i l'espai disponible a la depuradora. Es va calcular una superfície necessària per
tractar la producció de fangs de 360 m2, però es van poder construir 320 m2 que era l'espai
lliure a la depuradora. De bon principi es va veure que el sistema li costava d'arrencar, es
van fer diferents proves fins a concloure que el problema era l'excés de dosificació de fang i
que el sistema estava saturat i aquest fet provocava que es morissin les canyes plantades i
el sistema no drenés.
La solució a partir de 2008 va ser transportar amb camió cisterna l'excés de fang produït que
no es pot tractar a les eres actuals. A continuació, es mostra la quantitat de fang líquid
transportat a l'EDAR de Vic del 2013 al 2017:

Com a conseqüència, el 2019, es va redactar el projecte constructiu per ampliar les eres i el
2021 es van realitzar les expropiacions pertinents.
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En les obres a realitzar es preveu ampliar el sistema de tractament de fangs de l'EDAR de
Santa Eulàlia de Riuprimer, mitjançant l'ampliació de la superfície de tractament i assecat de
fangs mitjançant eres de rizocompostatge.
Les obres preveuen la construcció de 5 recintes d'assecatge i rizocompostaje, s’equiparan
amb els elements de drenatge de lixiviats, es dotaran amb els elements per l’arribada i
repartiment de fangs i es millorarà la instal·lació elèctrica i enllumenat actual. Es farà un pou
de bombament i un pou sobreixidor del bombament, la impulsió de lixiviats i una bomba
submergible. També es reposarà la tanca perimètrica, l’aglomerat del camí d’accés i la
senyalització.
DOCUMENT BASE PER A LA LICITACIÓ
Les obres que s’han de realitzar corresponen a les del projecte constructiu denominat
“Ampliació de les eres de rizocompostatge del sistema de sanejament de Santa Eulàlia de
Riuprimer” projecte aprovat definitivament pel Consell Comarcal d’Osona en la sessió del 25
de novembre de 2020. (Expedient: 2388-000039-2019 (X2019001295))
L’esmentat projecte consta de:
1 Memòria
2 Annexos a la memòria
3 Plec de condicions
4 Plànols
5 Amidaments i pressupost
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JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ PER LOTS
Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, justificada que:
L’objecte de la present licitació és l’execució d’una obra d’acord amb un projecte executiu
redactat a tal efecte, amb un únic autor, i que tindrà la supervisió i direcció d’una única
direcció d’obra. D’igual manera que el document que defineix els treballs a fer es considera
un document complet i que defineix tot allò necessari per a la posada en servei del que s’ha
definit, també és un document indissoluble, ja que la majoria d’activitats estan relacionades
les unes amb les altres, amb implicacions i conseqüències creuades entre elles.
Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o imprescindibles de
manera conjunta. No seria possible una lotificació del contracte si es vol garantir una
correcta execució del conjunt, ja que moltes activitats comparteixen espai físic i moment
d’execució, essent imprescindible una única responsabilitat final de l’execució del conjunt, a
imatge i semblança de la figura única de la Direcció Facultativa
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
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El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat dos-cents dinou mil
vuit-cents vint-i-dos amb quaranta-sis euros (219.822,46 €), més quaranta-sis mil cent
seixanta-dos amb setanta-dos euros (46.162,72 €), corresponents al 21 % d’IVA.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. En tot cas les ofertes que excedeixin
el pressupost base de licitació resultaran excloses del procediment.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’article 100 i concordants de la LCSP.
El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes
i indirectes.
Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el
següent:
Costos directes
Execució material

Import
184.724,76 €
Total 184.724,76 €

Costos indirectes
Despeses generals (incloent-hi transport i descàrrega) 24.014,22 €
Benefici industrial
11.083,49 €
Total 35.097,70 €

Import
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Resum
TOTAL (sense IVA)
IVA

Import
219.822,46 €
46.162,72 €
Total 265.985,18 €

El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix i ha d’incloure, com a
partida independent, l’Impost sobre el Valor Afegit.
En el preu del contracte es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de
qualsevol tipus que els siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin per a
l’adjudicatari com a conseqüències del compliment de les obligacions contemplades en el
present plec i en el plec de prescripcions tècniques.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és de cent cinquanta-un mil sis-cents vint-i-un amb vuitanta-sis euros (151.621,86 €)
IVA exclòs.
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El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:
Pressupost
Pròrrogues previstes
base licitació
219.822,46 €
--

Modificacions
previstes
--

Total valor estimat
(IVA exclòs)
219.822,46 €

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Les condicions especials d’execució són:
a) Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
SOLVÈNCIA REQUERIDA
A) Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera s’acreditarà amb els mitjans següents:
a) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització de responsabilitat civil per
riscos professionals per un import igual o superior al valor estimat del contracte.
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b) Volum anual de negocis del licitador que referit a l'any de major volum de negocis dels
tres últims, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
B) Solvència tècnica i professional
La solvència tècnica i professional s’acreditarà amb la:

a) Relació de les principals obres realitzades d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en curs de, com a màxim, els últims 3 anys, avalada
per certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el
lloc dels treballs realitzats i s’ha de precisar si es van portar normalment a bon terme.

b) Descripció de les mesures utilitzades per a garantir la qualitat dels equips a subministrar.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
A) Criteris avaluables de forma automàtica, fins a un màxim de 75 punts (75 %).
a) Oferta econòmica, fins un màxim de 70 punts.
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La puntuació de les propostes es calcularà d’acord amb la següent fórmula:

On:
P=
M=
Pv =
Om =
Ov =
IL =

Puntuació màxima del criteri econòmic (70)
Factor de modulació (3)
Puntuació de l’oferta a valorar
Oferta més econòmica de totes les valorades
Oferta a valorar
Import de licitació

b) Visita a les instal·lacions, fins a 5 punts.
Al tractar-se d’una obra mitjana es creu important realitzar una visita a les instal·lacions
actuals abans d’iniciar l’estudi de l’obra a executar.
S’informarà del dia i hora de la visita als avisos del Tauler d’anuncis de la licitació
corresponent al perfil del contractant del Consell Comarcal d’Osona.
La puntuació serà la següent:
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-

Assistència a la visita: 5 punts
No assistència a la visita: 0 punts

Es donarà un comprovant d’assistència el mateix dia de la visita. Per tal de puntuar aquest
apartat, s’haurà d’incloure el comprovant d’assistència a la presentació de l’oferta.
B) Criteris que depenen d’un judici de valor, fins a un màxim de 25 punts ( 25 %)

a) Descripció dels punts crítics del procés d’execució de les obres. Valoració
màxima de 25 punts.
Es valorarà la identificació de punts crítics de l’obra i la solució proposada, com a
apartats a tenir especialment en compte en el procés constructiu (seguretat, unitats
d’obra d’especial dificultat i/o complexitat, materials singulars,...).
Serà molt important fer una anàlisis del projecte per identificar, i si hi hagués,
possibles errades o incongruències en el mateix, en l’estat d’amidaments i/o en el
pressupost, explicar la forma en què s’abordaran per part del licitador.
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Anàlisis
projecte
Exhaustiu
Correcte
Bàsic
No aporta informació o aquesta no
es considera adequada

9
5
3
0

Identificació
dels
punts
crítics
de
l’obra
8
5
3
0

Propostes pels
punts
crítics
detectats
8
5
3
0

L’anàlisi de tots els aspectes anteriors permetrà, per tant, garantir que l’oferta és el
resultat d’un treball pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, del com s’ha de
fer, de quin temps s’ha d’emprar i, finalment, de quin és el seu preu, donant així una
idea completa de la bondat de la proposició.
Extensió màxima d’aquest apartat 4 fulls a doble cara. No es tindran en compte els
fulls que excedeixin d’aquest límit.
OFERTES ANORMALMENT BAIXES
Les ofertes amb valors anormals o desproporcionades s’apreciaran quan l’oferta econòmica
sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica dels percentatges de
baixa.
Per calcular aquesta mitjana aritmètica, en el supòsit que s’admetin menys de deu ofertes,
però més de cinc, s’exclourà l’oferta més cara i la més econòmica. En el supòsit que
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s’admetin a licitació deu o més ofertes, s’exclouran les dues més cares i les dues més
econòmiques.
Si el nombre d’empreses admeses a licitació és igual o inferior a cinc, no s’exclourà cap
oferta per realitzar el càlcul de la mitjana aritmètica.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormal o desproporcionada, es sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i
les justificacions que consideri oportunes en relació amb els diferents components de la
seva oferta i un informe acreditatiu que l’oferta econòmica no va en detriment del
compliment escrupolós dels requeriments tècnics i de seguretat del projecte, el que haurà de
complimentar-se davant l’òrgan de contractació en el termini de 3 dies hàbils a partir de la
rebuda de la petició de justificació.
En el cas que només es presentin 1 o 2 ofertes, i sense necessitat d’aplicació dels criteris
anteriors, l’òrgan de contractació es reserva el dret de poder demanar al licitador la
justificació de l’oferta si la consideren anormal o desproporcionada.
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades l’òrgan de contractació acordarà
la seva recepció o rebuig.
CRITERIS DE DESEMPAT
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En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a l’article
147.2 de la LCSP.
ADMISSIÓ DE VARIANTS
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.
MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203
i 207 de la LCSP.
REVISIÓ DE PREUS
No s’admet la revisió de preus.
SUBCONTRACTACIÓ
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article
215 de la LCSP.
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Si no s’ha indicat prèviament a la declaració responsable, el contractista comunicarà per
escrit al Consell Comarcal d’Osona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la
seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot
indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els
representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la
de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap
supòsit de prohibició per contractar.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies
regulades en l’article 215 de la LCSP. I el pagament a les empreses subcontractistes i a les
empreses subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
Aquesta és la proposta del servei/memòria de necessitats que es proposa, per dur a terme
la licitació esmentada.
Signat,

CONSELL COMARCAL D'OSONA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.ccosona.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

1.- Rebeca Moreno Bailen (TCAT), 22/07/2022 10:32

