AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 l’Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

ANUNCI

Per acord del Ple de l’Ajuntament de l’Ampolla, en data 18 d’octubre del 2021 es va
aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei d'abastament d'aigua
potable i xarxa de sanejament del municipi de L'Ampolla , s’anuncia l’acte licitatori, que
tindrà lloc amb subjecció als Plecs de clàusules administratives i Prescripcions
tècniques aprovats, d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de L'Ampolla
NUTS: ES514
Adreça: Plaça Manel Ferré,
Telèfon i fax: 977 46 00 18 i 977 59 33 80
Adreça electrònica: ampolla.cat
Ubicació URL Perfil de contractant: ampolla.cat

3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Criteris d'adjudicació:
A. Criteris avaluables mitjançant un judici de valor: fins a 30 punts.
B. Criteris avaluables mitjançant fórmules: fins a 70 punts.
Veure clàusula 14ena del PCAP per més informació.
4. Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 11.991.900 €, euros sense IVA,
b) Cànon
El concessionari abonarà a l'Administració, en concepte de cànon inicial, l'import que es
determini d'acord amb la seva oferta econòmica, de conformitat amb la clàusula 14ena
d’aquests plecs, sens perjudici de l’ajust a l’alça establert a la clàusula 2ona d’aquests
plecs en cas que es produís una millora en l’eficiència del servei aliena a la gestió del
concessionari.
Veure clàusula 6ena del PCAP per més informació
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2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: Concessió del servei d'abastament d'aigua potable i xarxa de
sanejament del municipi de L'Ampolla
CPV:
45232100-3. Obres auxiliars per canonades d’aigua
45232150-8. Treballs relacionats amb canonades de distribució d’aigua
65000000-3. Serveis públics
65500000-8. Servei de lectura de comptadors
65130000-3. Explotació del subministrament d’aigua
65100000-4. Distribució d’aigua i serveis connexos
65111000-4. Distribució d’aigua potable
65110000-7. Distribució d’aigua potable
90400000-1. Serveis de clavegueram
90480000-5. Serveis de gestió de clavegueram
90491000-5. Serveis d’inspecció de clavegueram
90470000-2. Serveis de neteja de clavegueram
Lloc d'execució del contracte: L’Ampolla.
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5. Règim de Garanties:
a) Garantia Provisional: 18.000 euros corresponent al 3% del valor anual mitjà del
contracte contemplat en el pla de viabilitat del servei aprovat, exclòs l'IVA.
b) Garantia definitiva: 30.000 euros, corresponent al 5% del valor anual mitjà del
contracte contemplat en el pla de viabilitat del servei aprovat, exclòs l'IVA.
6. Durada del contracte:
Durada: 20 anys
Pròrroga: No s’admeten.
7. Obtenció de documentació i informació.
Organisme: Ajuntament de L'Ampolla
NUTS: ES514
Adreça: Plaça Manel Ferré,
Telèfon i fax: 977 46 00 18 i 977 59 33 80
Data límit d’obtenció de documents i informació: 26 dies naturals des de l’endemà de la
publicació al perfil del contractant (l’últim dia fins les 14:00 hores).
8. Criteris d'adjudicació:
Clàusula 14ena del Plec de clàusules administratives particulars.
9. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 26 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la
licitació en el perfil de contractant
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula tretzena (13) del plec de clàusules
administratives.
Lloc de presentació: les empreses licitadores han de presentar la documentació
exigible i les proposicions electrònicament mitjançant, únicament i exclusiva, la
plataforma de contractació de L'Ampolla a través de l’eina Sobre Digital, accessible a
l’adreça web següent: ampolla.cat.

Data i hora: es farà públic mitjançant el perfil del contractant
10. Altres informacions: Les que figuren al Plec de clàusules administratives
particulars, Plec de prescripcions tècniques i altra documentació tècnica.
L’Ampolla, document amb data i signatura electrònica
L’Alcalde.
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9. Obertura de les ofertes.

