ANUNCI LICITACIÓ
Aigües del Prat, S.A. pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de subministraments (exp. C-2020-04)
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Aigües del Prat, S.A..
b) Número d’identificació: 816915019
c) Dependència que tramita l'expedient: Aigües del Prat, SA
d) Tipus de poder adjudicador Poder Adjudicador No Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: captació, tractament i distribució d’aigua potable.
f) Central de compres / contractació conjunta: NO
g) Número d'expedient: C-2020-04.
2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Aigües del Prat, SA
b) Domicili: Plaça de l'Aigua, 1
c) Localitat i codi postal:
d) Codi NUTS:

El Prat de Llobregat (08820)

ES511

e) Telèfon: 934793535
f) Adreça electrònica: compres@aiguesdelprat.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/8506335/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 5 dies hàbils anteriors finalització termini. Veure clàusula
12.2 del PCAP
i) Horari d’atenció: Matins: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h. Dijous sant i 31 de desembre tancat.
3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte:

Subministrament de materials hidràulics per a la xarxa d’abastament d’aigua

potable i no potable del municipi del Prat de Llobregat. Aquest es divideix en 4 lots.
b) Admissió de pròrroga: NO
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: Sí
LOT 1. Canonades i accessoris de polietilè. CPV 44163160-9
LOT 2. Vàlvules de comporta amb connexió brida i collarins. CPV 44167000-8
LOT 3. Accessoris d’unió universal de canonades amb anti-tracció. CPV 44167000-8
LOT 4. Accessoris i claus de llautó per a escomeses CPV 44167000-8
d) Lloc d'execució: El Prat de Llobregat
e) Termini contracte: 24 mesos. Veure clàusula 5 del PCAP
4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Subministraments
b) Tramitació: Ordinari
c) Procediment: Obert
d) Contracte reservat: No
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició / subhasta electrònica: No
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5 Pressupost de licitació
El pressupost màxim, formulat en temes de preus unitaris, s’ha calculat en base a la despesa efectuada per
aquests conceptes durant l’any 2019 i a les estimacions previstes, segons els projectes de substitució de
canonades que coordinadament es planifiquen amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
Aigües del Prat SA no està obligada a esgotar el total del pressupost, quedant la despesa real a la que
resulti dels preus ofertats per l’adjudicatari i el subministraments requerits en funció de les necessitats de la
societat municipal i efectivament lliurats.

LOT

Pressupost
licitació
(2 anys)

Materials

1

Canonades i accessoris de polietilè

164.142,60 €

2

Vàlvules de comporta amb connexió brida i collarins

3

Accessoris d’unió universal amb junta anti-tracció

4

Accessoris

i claus de llautó per a escomeses
TOTALS ABANS D’IVA

Previsió
modificacions

Valor estimat
contracte inicial

32.828,52 €

196.971,12 €

41.002,96 €

8.200,59 €

49.203,55 €

82.409,58 €

16.481,92 €

98.891,50 €

99.737,03 €

19.947,41 €

119.684,44 €

387.292,17 €

77.458,43 €

464.750,61 €

Més la previsió de dues prorrogues anuals:
Possibilitat de prorrogar el contracte per anualitats
Prorroga 1
Modificacions
Prorroga 2
Modificacions

LOT
1
2
3
4

Canonades i
accessoris de polietilè
Vàlvules de comporta
amb connexió brida i
collarins
Accessoris d’unió
universal amb junta
anti-tracció
Accessoris i claus de
llautó per a
escomeses
TOTALS ABANS D’IVA

Valor estimat
prorrogues

82.071,30 €

16.414,26 €

82.071,30 €

16.414,26 €

196.971,12 €

20.501,48 €

4.100,30 €

20.501,48 €

4.100,30 €

49.203,56 €

41.204,79 €

8.240,96 €

41.204,79 €

8.240,96 €

98.891,50 €

49.868,52 €

9.973,70 €

49.868,52 €

9.973,70 €

119.684,44 €

193.646,09 €

38.729,22 €

193.646,09 €

38.729,22 €

464.750,61 €

Tal com consta a l’expedient, existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades d’aquesta
contractació. No obstant això, i atès que es tracta d’una despesa plurianual, es fa constar com a condició
suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents
pressupostos més enllà del 2020.

6 Admissió de variants: No
7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: No
8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència: veure clàusula 13 del PCAP
9

Criteris d’adjudicació: Preu ( veure clàusula 14.1 del PCAP)
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10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Les que consten al PCAP i al PPT

11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: Sí

12 ACP aplicable al contracte: Sí

13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 30/06/2020
b) Documentació que cal presentar: Veure clàusula 14.2 i 16 del PCAP.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: no procedeix
c.2) Presentació Electrònica: Sí
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/8506335/customProf
14 Obertura de proposicions
a) – b) Entitat: Aigües del Prat, S.A. Lloc: Plaça de l’Aigua, 1
c) – d) Data i hora:
Sobre A i B

02/07/2020 a les 11 hores

Sobre C

14/07/2020 a les 11 hores

e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura sobre C és públic.
15 Despeses d'anunci: No correspon
16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà
17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs.
Tal com consta a la clàusula 30 del PCAP, de conformitat amb els articles 120 i 119 del Reial decret Llei 3/2020,
de 4 de febrer, que incorpora a l’ordenament espanyol diferents directives de la UE en l’àmbit de la
contractació pública en determinat sectors (RDLSE),

es podran interposar reclamacions contra l’anunci de

licitació, els plecs, el contracte tipus, els actes sobre d’admissió o inadmissió de licitadors, l’admissió o
l’exclusió d’ofertes, incloses les que ho siguin perquè són anormalment baixes, així com la resta d’actes que
puguin determinar la impossibilitat de continuar el procediment o produeixen una indefensió o un perjudici
irreparable a drets o interessos legítims.
També es podrà interposar la qüestió de nul·litat, quan hi concorre alguna de les causes de l’article 47 de la
LCSP i de l’article 115.2 del RDLSE. Declarada la nul·litat, els efectes són els establerts a l’article 117 del RDLSE.
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) és l’òrgan competent per a resoldre les
reclamacions o qüestions de nul·litat, així com sobre les mesures cautelars
b) Adreça: Via Laietana, 14 de Barcelona.
c) Termini per presentar recurs: Indicats a l’article 121 del RDLSE, segons els motius pels que s’interposi la
reclamació.
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