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I DISPOSICIONS GENERALS

1.

Necessitats de la contractació

Disposar dels materials hidràulics necessaris per poder mantenir i

executar les xarxes hidràuliques

d’aigua potable i aigua d’ús no potable del municipi del Prat de Llobregat, per tal de garantir una bona
prestació del servei d’abastament d’aigua.
2.

Objecte. Codificació del contracte. Propietat industrial, intel·lectual o comercial.

L’objecte del contracte és la contractació del subministrament de materials hidràulics. Aquest es divideix
en 4 lots:
1

Canonades i accessoris de polietilè (CPV 44163160-9)

2

Vàlvules de comporta amb connexió brida i collarins (CPV 44167000-8)

3

Accessoris d’unió universal de canonades amb anti-tracció (CPV 44167000-8)

4

Accessoris i claus de llautó per a escomeses (44167000-8)

La relació individualitzada dels materials a subministrar en cada lot consten al plec de prescripcions
tècniques, així com les característiques tècniques, funcionalitats, marques que les reuneixen i que poden
ser substituïdes per productes equivalents.
Tots els materials han de complir els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà establerts
en el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer.
Aigües del Prat SA es reserva el dret de demanar mostres i altra informació del material que s’ofereix tal
com es fa constar a la clàusula 14.3 d’aquest plec.
Cada empresa licitadora podrà optar a un o a més lots, segons el seu interès, doncs els diferents lots
seran objecte d'adjudicació independent.
El subministrament inclou l’adquisició, el transport i el lliurament del producte tal com es fa constar al
plec de prescripcions tècniques.
Els materials es fabricaran i subministraran amb estricta subjecció al plec tècnic i a aquest plec.
L’adjudicatari del contracte serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial,
intel·lectual o comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en la fabricació dels
subministraments, havent d’indemnitzar a la societat municipal de tots els danys i perjudicis que per
aquest motiu poguessin derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les despeses derivades de
les que eventualment poguessin dirigir-se contra la mateixa.

3.

Naturalesa i règim jurídic del contracte. Documentació amb caràcter contractual

Aigües del Prat SA, és una societat municipal de capital íntegrament de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat. Té la consideració de poder adjudicador no administració pública, per la qual cosa li és
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP) segons
allò establert a l’article 3 de l’esmentat text legal.
No obstant això, segons el punt segon de la disposició addicional vuitena de la LCSP l’adjudicació dels
contractes que tinguin per objecte alguna de les activitats enumerades en l’àmbit d’aplicació objectiva de
la legislació vigent sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, de l’energia, dels
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transports i dels serveis postals, es regeixen per la legislació esmentada.
Al tenir un valor estimat de més de 428.000,00 € i tenir com objecte el subministraments de materials
per al manteniment, millora i noves instal·lacions de xarxes d’abastament d’aigua, la licitació del
contracte és regirà pel Reial decret llei 3/2020 (RDLCSE), de 4 de febrer, que incorpora a l’ordenament
jurídic espanyol diferents directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació publica en
determinats sectors (...).
El contracte té caràcter privat, de conformitat amb els articles 26.1 b) de la LCSP. No obstant això les
modificacions del contracte es regirà per allò establert en aquest plec i als article 109 a 112 del RDLSE.
Aquest contracte es regirà per les determinacions que consten al contracte, al plec de prescripcions
tècniques, per aquest plec de clàusules administratives particulars, per les instruccions que pugui donar
la persona responsable del contracte, i per les normes de dret públic que li siguin d’aplicació així com les
normes de dret privat.
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada per part dels licitadors del contingut
d’aquest plec i del plec de prescripcions tècniques.
4.

Protecció de dades de caràcter personal. Confidencialitat de la informació en general

En relació a la documentació que contingui dades de caràcter personal, que presentin els licitadors abans
de l’adjudicació del contracte i posteriorment per part del contractista, aquests garanteixin que han
obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades per poder facilitar aquella informació a
Aigües del Prat SA amb la finalitat primer, de presentar-se en aquesta licitació i si resulta adjudicatari,
per al seguiment del contracte. També garanteix que les persones afectades han estat informades de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Aigües del Prat SA.
La documentació presentada que contingui dades de caràcter personal serà dipositada a les oficines de la
societat municipal, plaça de l’Aigua, número 1 del Prat de Llobregat. Serà tractada per Aigües del Prat per
a la qualificació de les ofertes, si fos el cas i posteriorment per donar compliment al contracte i a les
obligacions establertes en la normativa de contractació pública i altres que siguin d’aplicació. Els
destinataris d’aquesta informació seran Aigües del Prat SA, així com terceres persones que en l’execució
del contracte hagin d’accedir a la mateixa i els que realitzin tasques de fiscalització a la societat
municipal.
Sense perjudici de les disposicions del RDLSE i la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la
informació que hagi de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la
informació que facilitin en les seves propostes, a aquest efectes s’haurà de detallar quina informació
consideren confidencial. En cas que no es digui res o sigui una declaració genèrica, es considerarà que no
hi ha cap dada de la proposició presentada per licitador que tingui caràcter confidencial
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la qual tingui accés amb
ocasió de l’execució del contracte, tant si conté dades de tipus personals o no.

5.

Durada del contracte

La durada del contracte és de 24 mesos, prorrogable en períodes de 12 mesos fins a un màxim de 4 anys
(2 inicials més 1 prorroga i una darrera prorroga).
Les prorrogues del contracte es realitzaran d’acord entre ambdues parts. Aquestes no podran ser tàcites.
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La part que no desitgi prorrogar el contracte ho haurà de comunicar a l’altra de forma fefaent amb una
antelació mínima de 3 mesos abans de la finalització del contracte o de les seves prorrogues.
II RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
6.

Sistema de determinació del preu i pressupost de licitació

1. La determinació del preu està basat en preus unitaris per producte, detallats al plec de prescripcions
tècniques.
2. 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.
Per a coneixement de les empreses interessades en la licitació, s’annexa a aquest plec

(número 1) la

relació dels materials adquirits durant l’any 2019 per la societat municipal.
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.
2. El pressupost base de licitació que es configura com un pressupost màxim de despesa per a un període
de 24 mesos, és de 387.292,17 €, segons el detall següent:

LOT

Pressupost licitació
(2 anys)

Materials

1

Canonades i accessoris de polietilè

2

Vàlvules de comporta amb connexió brida i collarins

164.142,60 €
41.002,96 €

3

Accessoris d’unió universal amb junta anti-tracció

82.409,58 €

4

Accessoris i claus de llautó per a escomeses

99.737,03 €

TOTALS ABANS D’IVA

387.292,17 €

L’import anterior és el resultat de l’aplicació dels preus unitaris dels materials per les d’unitats estimades
que podria consumir la societat municipal durant els 24 mesos de durada inicial del contracte. Aquest
preus figuren al plec de prescripcions tècniques de la licitació. L’oferta econòmica de l’empresa licitadora
no podrà superar aquells preus unitaris, si això passes seria motiu d’exclusió de la licitació.
El preu de licitació compren totes les despeses (llevat l’IVA que figurarà com a partida independent) que
els representi el subministrament i transport dels materials fins a l’indret indicat per Aigües del Prat
segons consta al plec de prescripcions tècniques, per la qual cosa no s’admetrà cap altre concepte que
representi una despesa per a la societat municipal.
La despesa que es preveu per a l’adquisició de materials d’aquest contracte te caràcter plurianual. Es farà
efectiva amb càrrec al compte comptable 603 Materials per a obres i per manteniment, corresponents de
cada exercici pressupostari de la societat municipal. Per a l’exercici 2020 es disposa de pressupost
suficient per afrontar la despesa corresponent. La resta pertanyent a l’exercici 2021 i part del 2022 així
com l’import de les possibles prorrogues, restarà condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en
cadascú dels exercicis de durada del contracte mes enllà de 2020.
Per aquest motiu es fa constar com a condició suspensiva que existeixi crèdit adequat i suficient en
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cadascú dels exercicis de durada del contracte mes enllà de 2020.
3. L’import definitiu a satisfer al contractista s’ajustarà a la realitat del material subministrat, durant la
vigència del contracte, segons les peticions realitzades per Aigües del Prat SA. No donarà lloc a cap
rescabalament a favor del contractista, si a la finalització del contracte no s’assoleixen les adquisicions
previstes.
4. La societat municipal podrà assolir el pressupost màxim de licitació aprovat, tot respectant els preus
unitaris que va oferir l’adjudicatari. La baixa a aplicar als productes no comportarà variació en els
pressupost màxim previst per a la contractació, sinó que consistirà en major subministrament dins
d’aquest pressupost màxim.
7.

Valor estimat. Revisió de preus

1. El valor estimat del contracte és de 929.501,22 €, pels 4 lots, segons el detall següent:
Contracte inicial més el 20% de possibles modificacions d’acord amb els motius que s’indiquen a la
clàusula 24 d’aquets plec:
LOT

Pressupost
licitació
(2 anys)

Materials

1

Canonades i accessoris de polietilè

2

Previsió
modificacions

Valor estimat
contracte inicial

164.142,60 €

32.828,52 €

196.971,12 €

Vàlvules de comporta amb connexió brida i collarins

41.002,96 €

8.200,59 €

49.203,55 €

3

Accessoris d’unió universal amb junta anti-tracció

82.409,58 €

16.481,92 €

98.891,50 €

4

Accessoris i claus de llautó per a escomeses

99.737,03 €

19.947,41 €

119.684,44 €

387.292,17 €

77.458,43 €

464.750,61 €

TOTALS ABANS D’IVA

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.
2. De conformitat amb allò establert a l’article 53.3 del RDLSE, que es remet a l’article 103 de la LCSP
no es preveu la revisió de preus del contracte.

8. Forma de pagament. Garantia definitiva
1. S’abonaran al contractista aquells materials efectivament lliurats i formalment rebuts. Haurà de
presentar una factura per comanda o petició realitzada, amb la relació dels materials subministrats. No
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s’acceptaran les factures que agrupin comandes, peticions o sol·licituds realitzades per Aigües del Prat.
Els preus unitaris dels materials han de ser els que hagi ofertat el contractista, no sent objecte de revisió
durant la durada del contracte.
El pagament a l’empresa contractista es farà per transferència bancària i s’efectuarà contra presentació
de la factura que anirà acompanyada dels documents justificatius dels materials rebuts. Pel que fa al lot 1
també haurà d’anar acompanyada del document sobre el control de qualitat i traçabilitat de les
canonades (certificat 3.1 o equivalent). Una vegada validada pel responsable del contracte, s’abonarà en
el termini de 30 dies naturals a partir d’aquella data.
Les factures hauran de fer referència expressa a que l’òrgan de contractació és el Director Gerent
d’Aigües del Prat SA i que el destinatari de les mateixes és l’Àrea Econòmica de la societat. També haurà
d’incloure el número d’expedient C-2020-04.
2. No es demana la constitució de garantia definitiva, ja que de conformitat amb l’article 114 de la LCSP,
les entitats del sector públic no considerades administració pública poden no exigir-la, quedant justificat a
la memòria d’inici de l’expedient de contractació l’exempció de dipositar la garantia.
III PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
9.

Tipus de tramitació i procediment d’adjudicació

Aquesta licitació es tramita de forma ordinària i té caràcter electrònic.
El contracte s’adjudicarà pel procediment obert, previst i regulat a l’article 82 del Reial decret llei 3/2020,
de 4 de febrer, que incorpora a l’ordenament jurídic espanyol diferents directives de la Unió Europea en
l’àmbit de la contractació publica en determinats sectors (RDLSE).
Qualsevol operador econòmic podrà presentar proposició si reuneix els requisits de capacitat i solvència
sol·licitats en aquest plec. L’adjudicació es realitzarà a favor de la proposició que obtingui una major
puntuació, tenint en compte els criteris de selecció establerts a la clàusula corresponent d’aquest plec.
La participació en la licitació es farà de forma electrònica, tal com es descriu a la cl. 15 d’aquest plec.
La presentació de proposicions pressuposa, per part del licitador, la declaració responsable conforme
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb Aigües del Prat SA:
a) Que l’empresa està facultada per contractar amb l’Aigües del Prat SA, ja que té capacitat jurídica i
d’obrar i no es troba en cap de les circumstàncies que es fixen a l’article 71 de la LCSP.
b) Que l’empresa compta amb les autoritzacions legals necessàries per exercir l’activitat.
c) Que l’empresa no té amb Aigües del Prat ni amb l’Ajuntament del Prat deutes de naturalesa tributària
o en via de constrenyiment, ni, en el seu cas, deutes no atesos en període voluntari.
10. Òrgan de contractació. Mesa de contractació
1. L’òrgan de contractació de la societat municipal és el Director- Gerent en virtut de les escriptures
atorgades davant el Notari del Prat de Llobregat, Román Torres López, l’11 de novembre de 2014
(Protocol número 1172) i del 24 de febrer de 2015 (Protocol 196).
2. Aquest estarà assistit d’una Mesa de contractació formada per:
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Aureliano García Ruz, Director-Gerent d’Aigües del Prat SA, com a president i els vocals:
- Jordi Gónzalez Sánchez, Director de l’Àrea Tècnica i de Producció
- Josep Mateo Marqués, Director de l’Àrea Econòmica i de RR HH
- Domingo Virtus López, Tècnic de Compres
Actuarà com a secretària Sole Esbrí Solano, adscrita a l’Àrea de Clients. Podrà ser substituïda per Maribel
Pérez Pinel, cap de la secció de l’Àrea Econòmica i de Recursos Humans.
11. Responsable del contracte
Es designa com a responsable d’aquest contracte al Director de l’Àrea Tècnica i de Producció, Jordi
González Sánchez. Telèfon 93 479 35 35; correu electrònic oficinatecnica@aiguesdelprat.cat.

Les

funcions assignades són:
-

Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per
assegurar la correcta realització del subministrament.

-

Proposar a l’òrgan de contractació, si fos el cas, la imposició de penalitats.

-

Informar de la finalització del contracte.

12. Perfil del contractant. Informació sobre la licitació. Notificacions i comunicacions
1. La resolució d’aprovació de la licitació, els plecs, el contracte-tipus i la resta de documentació
relacionada amb la licitació seran objecte de publicació a la plataforma sobre contractació pública de la
Generalitat de Catalunya, que és accessible a través del perfil del contractant d’Aigües del Prat SA
(www.aiguesdelprat.cat).
Les comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i
d’adjudicació del contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de
licitació d’aquella plataforma.
2. Els dubtes o consultes sobre la licitació es podran dirigir per escrit a l’adreça electrònica
compres@aiguesdelprat.cat fins a 5 dies hàbils anteriors a la finalització del termini per presentar
propostes. Les que es formulin posteriors a aquella data no seran resoltes, llevat que es refereixin a la
forma de presentar la documentació en la licitació i hi hagi temps material per a la seva resolució abans
de la finalització del termini per presentar propostes.
La resposta a les consultes formulades es publicaran al perfil del contractant per a coneixement de totes
les persones interessades en la licitació.
En el supòsit que alguna de les empreses interessades en la licitació sol·licitin la traducció dels plecs al
castellà, per tal que la puguin disposar en la major brevetat possible, aquesta es farà de forma
automàtica per les eines estàndard que consten al mercat, revisada pels serveis administratius. En cas de
discrepància entre la documentació en català o en castellà, prevaldrà en tot moment la redactada en
català.
3. D’acord amb l’article 61 del RDLSE les notificacions, comunicacions i requeriments durant el
procediment de contractació es realitzarà per medis electrònics, a través del sistema de notificació eNOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a
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aquest efecte a l’annex 2 d’aquest plec.
13. Capacitat i solvència de les persones licitadores
1. De conformitat amb l’article 30 del RDLSE, podran presentar proposicions les persones físiques o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en
prohibicions de contractar i acreditin els compliment dels criteris de solvència econòmica, financera i
tècnica, segons allò establert a la LCSP tal com s’indica a l’article 55 del RDLSE.
Els licitadors haurà de tenir entre els seus fins, objecte social o àmbit d’activitat la venda de materials
hidràulics o similars, no acceptant aquelles empreses que el seu objecte social o àmbit d’activitat
únicament sigui la de construcció d’obres hidràuliques o d’altres tipus.
2. Solvència econòmica o financera. De conformitat amb l’article 87 de la LCSP es considerarà que la
tenen acreditada aquelles empreses que hagin declarat un volum anual de negoci en el subministrament
de materials hidràulics, referit al millor exercici dins els 3 últims disponible, per un import igual o superior
a una vegada i mitja el valor anual del contracte:


Lot 1: 147.728,00 € volum anual de negoci en el subministrament de canonades i accessoris de
polietilè o en productes similars.



Lot 2: 36.903,00 € volum anual de negoci en el subministrament de vàlvules de comporta amb
connexió brida i collarins o en productes similars.



Lot 3: 74.169,00 € volum anual de negoci en el subministrament d’accessoris d’unió universal
amb junta anti-tracció o en producte similars.



Lot 4: 89.763,00 € volum anual de negoci en el subministrament d’accessoris i claus de llautó per
a escomeses o en productes similars.

Si l’empresa és de nova creació es considerarà acreditada la solvència econòmica o financera si disposa
d’un patrimoni net dues vegades de l’import sol·licitat per acreditar la solvència econòmica o financera.
Si una empresa es presenta a més d’un lot, l’import de la solvència que haurà d’acreditar serà la suma de
les solvències sol·licitades al conjunt de lots que es presenti.
Es justificarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil corresponent, o
bé la seva inscripció als Registres oficials.
3. Solvència tècnica, d’acord amb l’article 89 de la LCSP els licitadors hauran d’acreditar una relació dels
principals subministraments efectuats de la mateixa naturalesa o similar segons cada lot, en els darrers 3
anys. Es consideraran similars els productes amb els 3 primers dígits dels codis respectius de la CPV, i
d’import anual acumulat dels quals l’any de més execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat del
contracte:


Lot 1: 68.940,00 € en el subministrament de canonades i accessoris de polietilè o en productes
similars



Lot 2: 17.221,00 € en el subministrament de vàlvules de comporta amb connexió brida i collarins
o en productes similars.



Lot 3: 34.612,00 € en el subministrament d’accessoris d’unió universal amb junta anti-tracció o
en producte similars.



Lot 4: 41.890,00 € en el subministrament d’accessoris i claus de llautó per a escomeses o en
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productes similars.
Si una empresa es presenta a més d’un lot, l’import de la solvència que haurà d’acreditar serà la
suma de les solvències sol·licitades al conjunt de lots que es presenti.
Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats o declaracions del responsable on
s’hagi subministrat el material.
Si l’empresa és de nova creació i no pot acreditar una relació dels principals subministraments que ha
efectuat, podran acreditar la solvència sempre i quan estigui acreditada pels fabricats dels materials que
s’ofereixen.
4. Les circumstàncies de capacitat i solvència s’acreditaran una vegada adjudicat el contracte, llevat que
Aigües del Prat SA ho sol·liciti amb anterioritat als licitadors, de conformitat amb allò establert a la
clàusula 16.3 d’aquest plec. Si no pot acreditar les anteriors circumstàncies serà motiu d’exclusió de la
licitació, poden donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista a l’article
71.1e) de la LCSP.
5.

També

podran

presentar

proposicions

les unions

d’empresaris

(UTE)

que

es

constitueixin

temporalment a l’efecte, de conformitat amb l’article 31 del RDLCSE. Cadascun dels empresaris que
componen l’agrupació haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i solvència sol·licitada. Indicaran en
document privat els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun
d’ells i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte, ha d’ostentar la plena representació de
tots ells davant Aigües del Prat SA i que assumeix el compromís de constituir-se en UTE. Aquest
document haurà d’estar signat pels representants de cada una de les empreses components de la UTE. Al
perfil del contractat d’Aigües del Prat SA consta un model de document.
6. Els licitadors acreditaran les condicions mínimes de solvència econòmica, financera i tècnica per mitjà
del DOUCE. Aquest document es pot descarregar de l’aplicació de la licitació.

14. Valoració de les ofertes. Criteris i documentació
Únicament es tindrà en compte el preu. Les unitats que es preveuen adquirir de cada producte són
diferents, per la qual cosa la valoració de l’oferta econòmica es divideix en 2 blocs que tindran una
puntuació diferent a cadascun d’ells. El primer bloc estarà format pels 10 materials amb major rotació i el
segon amb la resta.
LOT

Materials

Productes
bloc 1

Productes
bloc 2

Pressupost
licitació (2 anys)

1

Canonades i accessoris de polietilè

95.683,15 €

68.459,45 €

164.142,60 €

2

Vàlvules de comporta amb connexió brida i collarins

28.782,10 €

12.220,86 €

41.002,96 €

3

Accessoris d’unió universal amb junta anti-tracció

48.207,59 €

34.201,99 €

82.409,58 €

4

Accessoris i claus de llautó per a escomeses

52.585,09 €

47.151,94 €

99.737,03 €

La puntuació de cada bloc és:
bloc

Puntuació

1

10 materials amb major rotació

70 punts

2

Resta de materials

30 punts
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De cada bloc l’oferta econòmica amb el preu més baix obtindrà la puntuació màxima, i la resta d’ofertes
es puntuaran linealment fins a 0 punts, que correspondrà a l’import de licitació de cada bloc. Les
puntuacions s’arrodoniran al 2n. decimal.
La fórmula a aplicar és: X= 70*(A/B)+30*(C/D)
X: és la puntuació que obté l’empresa que es valora
A: preu de licitació bloc 1 menys l’oferta del bloc 1 de l’empresa que es valora
B: preu de licitació bloc 1 menys l’oferta del bloc 1 més econòmica presentada
C: preu de licitació bloc 2 menys l’oferta del bloc 2 de l’empresa que es valora
D: preu de licitació bloc 2 menys l’oferta del bloc 2 més econòmica presentada
Les ofertes superiors al tipus de licitació, no es puntuaran i seran excloses de la licitació, per la qual
cosa no es tindran en compte per calcular si una oferta pot contenir valors anormals.
També seran excloses aquelles empreses que presentin un preu unitari superior al màxim establert per
a cada producte, o presentin les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes
que no permetin conèixer clarament el preu que s’ofereix.

2. Abans de la valoració econòmica de les ofertes, es comprovarà que els materials que s’ofereixen són
els que es demanen al plec de prescripcions tècniques, per la qual cosa s’haurà de presentar la
documentació tècnica per a cada lot, que s’indica en els paràgrafs següents:
En el supòsit d’ofertar productes de marques i/o fabricants diferents als que s’indica en les clàusules 4,
5, 6 i 7 del Plec de prescripcions tècniques (PPT), el licitador haurà de presentar aquella documentació
que justifiqui que els productes que ofereix compleix les especificacions tècniques i funcionals que les
descrites al plec de prescripcions tècniques.
Aquesta documentació es presentarà al sobre B de cada lot i haurà de ser preferiblement en català,
castellà o anglès. Si no es presenta la documentació o informació sol·licitada s’exclourà l’empresa de la
licitació, llevat que aquesta sigui esmenable en el termini de 3 dies naturals d’acord amb el previst a
l’article 58.1 del RDLSE.
LOT 1. Canonades i accessoris de polietilè
Per les canonades:
1.

Certificat o altre document conforme reuneix les especificacions recollida a la norma UNE-EN
12201-2:2012 Sistemes de canalitzacions en materials plàstics per a conducció d’aigua i
sanejament a pressió. Polietilè (PE). Part 2. Tubs.

2.

Document que es disposi del control de qualitat i de la traçabilitat (certificat 3.1 o equivalent).

3.

Fitxa característiques on constin tots els tipus i diàmetres de les canonades sol·licitades.

La fitxa de característiques disposarà de la informació necessària per tal d’acreditar el compliment
amb el exigit al punt 4 del PPT d’aquesta licitació i de la informació necessària conforme compleix
l’establert al Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l’aigua de consum humà.
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Pels accessoris:
1.

Certificat o altre document conforme reuneix les especificacions recollida a la norma UNE-EN
12201-3:2012 Sistemes de canalitzacions en materials plàstics per a conducció d’aigua i
sanejament a pressió. Polietilè (PE). Part 3. Accessoris.

2.

Fitxa característiques de tots els tipus i diàmetres de les brides d’acer galvanitzat sol·licitades

3.

Fitxa característiques de tots els tipus i diàmetres dels accessoris PE injectat demanats (colzes,
portabrides i altres materials).

4.

Fitxa característiques de tots els tipus i diàmetres d’ accessoris PE electrosoldable demanats
(maniguets i altres materials).

En les fitxes de cada família disposarà de la informació necessària per tal d’acreditar el compliment
amb el exigit al punt 4 del PPT d’aquesta licitació i també que els materials a subministrar
compleixen l’establert al Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

LOT 2. Vàlvules de comporta amb connexió brida i collarins
1.

Certificat o altre document conforme reuneix les especificacions recollides a la norma UNE-EN
1074-2/A1:2004. Vàlvules per al subministrament d’aigua. Requisits d’aptitud a l’ús i assajos de
verificació apropiats. Part 2: Vàlvules de seccionament.

2.

Fitxa característiques de tots els tipus i diàmetres dels collarins de cos de fosa per canonada PE
demanats.

3.

Fitxa característiques de tots els tipus i diàmetres de les vàlvules de comporta demanades.

En les fitxes de cada família disposarà de la informació necessària per tal d’acreditar el compliment
amb el exigit al punt 5 del PPT d’aquesta licitació i també que els materials a subministrar
compleixen l’establert al Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

LOT 3. Accessoris d’unió universal de canonades amb anti-tracció
1.

Certificat o altra document conforme els accessoris d’unió universal amb anti tracció reuneixen
les especificacions recollides a la norma UNE-EN 14525:2005. Adaptadors de brides i maniguets
de gran tolerància de fosa dúctil per fer servir amb canonades de diferents materials: Fosa
dúctil, fosa gris, PVC.U, PE, fibrociment.

2.

Fitxa característiques de tots els maniguets universals demanats.

3.

Fitxa característiques de totes les brides universals demanades.

4.

Fitxa característiques de tots els taps anti tracció demanats.

En les fitxes de cada família disposarà de la informació necessària per tal d’acreditar el compliment
amb el exigit al punt 6 del PPT d’aquesta licitació i també que els materials a subministrar
compleixen l’establert al Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
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LOT 4. Accessoris i claus de llautó per escomeses
Certificat o altra document conforme els accessoris i claus de llautó compleixen les

1.

especificacions recollides a la norma UNE EN 1254-3 - 1999 Coure i aliatges de coure.
Accessoris. Part 3: Accessoris de compressió per a canonades de plàstic.
2.

Fitxa característiques de tots els fittings i accessoris de llautó demanats.

3.

Fitxa característiques de totes les claus de bola de pas complet demanats.

En les fitxes de cada família disposarà de la informació necessària per tal d’acreditar el compliment amb
el exigit al punt 7 del PPT d’aquesta licitació i també que els materials a subministrar compleixen
l’establert al Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l’aigua de consum humà.
3. Aigües del Prat SA es reserva el dret de demanar mostres i altra informació del material que s’ofereix,
amb l’objectiu de determinar si el producte ofertat compleix amb les funcionalitats i les característiques
tècniques previstes al plec tècnic.
Les mostres demanades seran entregades, en un termini màxim de 3 dies hàbils des del dia següent al
lliurament de la notificació per e-NOTURM, a la seu social d’Aigües del Prat SA (plaça de l’Aigua, 1). En el
supòsit de no lliurar-les s’entendrà que es retira de la licitació, per la qual cosa la seva oferta no serà
avaluada.
15. Presentació electrònica de les ofertes
1. El termini de presentació de les ofertes serà el publicat a l’anunci de licitació al perfil del contractant i
no podrà ser inferior a 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de l’enviament de l’anunci
de licitació del contracte al Diari Oficial de la Unió Europea (DOCE).
2.

Les

proposicions,

juntament

amb

la

documentació

preceptiva

sol·licitada,

es

presentaran

exclusivament de forma electrònica a través de l’eina de Presentació d’ofertes Via Sobre Digital 2.0 de la
Plataforma de contractació del sector públic de la Generalitat de Catalunya (PCSPC).
La utilització d’aquest servei suposa:


La preparació i presentació d’ofertes de forma telemàtica per part del licitador.



La custòdia electrònica d’ofertes pel sistema.



L’obertura i l’avaluació de la documentació a través de la Plataforma.

3. Una vegada seleccionat l’expedient pel qual es vol presentar una oferta, en la part dreta de la pantalla
apareix un requadre eLicita. Al fer clic en l’enllaç Presentar oferta via Sobre Digital s’obre una nova
pestanya amb el formulari d’inscripció d’ofertes per l’expedient.
Es recomana consultar la informació que hi consta en la pestanya de com presentar una oferta, on també
hi consten les qüestions tècniques necessàries que ha de disposar el licitador.
Acabat el registre d’inscripció, es crea l’espai per realitzar l’oferta i s’envia un correu electrònic a tots els
contactes introduïts prèviament al formulari amb l’enllaç per poder activar l’oferta. En accedir a l’enllaç,
s’obre una pàgina amb un botó per poder activar-la. Clicant el botó Activar oferta, aquesta quedarà
activada. Una vegada activada, s’envia un correu electrònic als contactes informats de l’empresa, amb
l’enllaç per poder accedir a l’espai per a la preparació de la licitació.
Clicant a Preparació de l’oferta, ja s’ha accedit a l’espai de la preparació de la documentació i poder-se
presentar a la licitació.
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L’oferta es pot anar complimentant, ja que l’eina informàtica permet preparar les ofertes de manera
progressiva, pas a pas, a mesura que es disposa de la documentació de que conforma cada part de
l’oferta.
Els documents es van desant a l’espai reservat per a la licitació fins el moment que l’empresa decideix fer
la presentació de l’oferta, que com molt tard ha de ser el dia de finalització del termini per presentar-se a
la licitació.

Signar correctament el resum de l’oferta equival a signar tots els documents que la

composen.
És molt important conservar el correu d’activar l’oferta perquè és el que permet accedir a l’espai
web del sobre digital i seguir amb la tramitació de la licitació.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin l’oferta fins al moment
de la seva obertura, l’eina xifrarà els arxius electrònics enviats amb motiu de presentar-se a la licitació.
Per aquest motiu abans de pujar els arxius electrònics, l’aplicació demana una paraula clau, formada per
lletres, números i signes.
Una vegada incorporada tota la informació i documentació sol·licitada (veure clàusula següent d’aquest
plec) s’ha de validar la paraula clau utilitzada en el xifrat dels documents. L’aplicació permet exportar-la.
Tot seguit se seguiran les indicacions de l’aplicació per tal de descarregar el resum, signar-lo i presentar
l’oferta. Una vegada realitzada la presentació, l’eina informàtica proporcionarà a l’entitat licitadora un
justificant d’enviament, susceptible d’emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.
La paraula clau no queda enregistrada en cap moment en la plataforma i només la coneix el
licitador, si el licitador no introdueix la paraula clau en la plataforma serà impossible procedir a
l’obertura de la seva proposta, per la qual cosa quedarà exclòs de la licitació.
Introduïda la paraula clau al sistema, es quan l’ l’oferta ja serà visible per Aigües del Prat SA a partir de
l’hora d’obertura del sobre corresponent.
L’enviament de paraules clau té un màxim de 10 reintents. Una vegada superat aquest número no es
podrà tornar a intentar enviar la paraula clau de la documentació.
Si no es pot introduir correctament la paraula clau a l’aplicació, no es podrà accedir als contingut dels
documents presentats, per la qual cosa el licitador quedarà exclòs de la licitació, al ser responsabilitat
d’aquest la custòdia, durant tot el procediment, de la paraula amb la que ha xifrat els documents de la
licitació. També quedarà exclòs de la licitació si no es procedeix a introduir la paraula clau abans de la
celebració de la mesa corresponent.

16. Documentació a incloure en l’oferta
1. Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en 3 SOBRES DIGITALS, una vegada el
licitador s’hagi inscrit a la licitació segons s’ha indicat a la clàusula anterior: El sobre A és comú a tots els
lots. El B i C s’ha de presentar per a cada lot que el licitador estigui interessat en presentar oferta. La
documentació es redactarà en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.
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*SOBRE A, DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. Comú a tots els lots, amb el contingut següent:
1. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC). Com a mínim s’hauran de complimentar els
apartats següents:
Part I: Informació sobre el procediment de contractació i del poder adjudicador o l’entitat adjudicadora (pàg. 1)
Part II: Informació sobre l’operador econòmic
A. Informació sobre l’operador econòmic (pàg. 2 i següents)
B. Representants sobre els representants de l’operador econòmic (pàg. 6)
Part III: Motius d’exclusió
A. Motius referits a condemnes penals (pàg. 8 i següents)
B. Motius referits al pagament d’impostos o de cotitzacions a la Seguretat Socials (pàg. 11)
C. Motius referits a la insolvència, els conflictes d’interessos o la falta de professional (pàg. 12 i següents)
Part IV: Criteris de selecció
A. Indicació global relativa a tots els criteris de selecció. Idoneïtat (pàg. 17)
B. Solvència econòmica i financera (pàg. 18 i següents)
C. Capacitat tècnica i professional (pàg. 22)
Part VI: Declaracions finals (pàg. 30)

El número de pàgina que s’indica, és del DEUC incorporat a la plataforma de contractació en el
contracte que es licita.
2. Document sobre les notificacions electròniques (annex al plec número 2)
Si es presenten formant UTE, hauran d’adjuntar el document a l’efecte, segons el

model que consta

publicat al perfil del contractant d’Aigües del Prat SA. Cada empresa haurà d’adjuntar el DEUC.
Si l’empresa no és espanyola, haurà de presentar un document conforme se sotmet expressament a la
Llei espanyola i als Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional del Prat de Llobregat, o en el seu
cas, de Barcelona.
*SOBRE B INFORMACIÓ TÈCNICA DELS MATERIALS. UN SOBRE PER A CADA LOT
La documentació a incloure en aquest sobre serà la sol·licitada a la clàusula 14.2 i que defineix les
característiques tècniques dels materials, que han de tenir les mateixes funcionalitats, característiques i
models que els del plec tècnic.
És molt important es tingui cura de la documentació a incloure en aquest sobre, ja que si manca alguna
de la informació, és incompleta o errònia i no pot ser esmenable en el termini de 3 dies naturals
s’exclourà l’empresa de la licitació, per tal de donar compliment al principi general de la contractació
publica d’igualtat de tracte.
Si fos el cas, en aquest sobre també s’haurà de presentar aquella documentació que justifiqui que els
productes que ofereixen son equivalents als descrites al plec de prescripcions tècniques, segons allò
establert a la clàusula 14.2 d’aquest plec.

SOBRE B LOT 1. Canonades i accessoris de polietilè
1.

Declaració presentant la documentació tècnica, segons annex 3.

2.

Document conforme les canonades reuneixen les especificacions recollides a la norma UNE-EN
12201-2:2012.
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3.

Document conforme els accessoris de polietilè reuneixen les especificacions recollides a la norma
UNE-EN 12201-3:2012.

4.

Document que es disposi del control de qualitat i de la traçabilitat de les canonades (certificat
3.1 o equivalent).

5.

Fitxa de les característiques de tots els tipus i diàmetres de canonades sol·licitades.

6.

Fitxa característiques de tots els tipus i diàmetres de les brides d’acer galvanitzat sol·licitades.

7.

Fitxa de les característiques de tots els tipus i diàmetres dels accessoris PE injectat demanats
(colzes, portabrides i altres materials).

8.

Fitxa de les característiques de tots els tipus i diàmetre d’accessoris PE electrosoldable
demanats (maniguets i altres materials).

En les fitxes de cada família haurà de constar el tipus de material que es demana al plec de
prescripcions tècniques i també que els materials a subministrar compleixen l’establert al Reial
decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua
de consum humà.

SOBRE B LOT 2. Vàlvules de comporta amb connexió brida i collarins
1.

Declaració presentant la documentació tècnica, segons annex 4.

2.

Document conforme les vàlvules de comporta amb connexió brida i collarins reuneixen les
especificacions recollides a la norma UNE-EN 1074-2 (2004).

3.

Fitxa de les característiques de tots els tipus i diàmetres dels collarins de cos de fosa per
canonada PE demanats.

4.

Fitxa de característiques de tots els tipus i diàmetre de les vàlvules de comporta demanades.

En les fitxes de cada família haurà de constar el tipus de material que es demana al plec de
prescripcions tècniques i també que els materials a subministrar compleixen l’establert al Reial
decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua
de consum humà.

SOBRE B LOT 3. Accessoris d’unió universal de canonades amb anti-tracció
1.

Declaració presentant la documentació tècnica, segons annex 5.

2.

Document conforme els accessoris d’unió universal de canonades amb anti-tracció reuneixen les
especificacions recollides a la norma UNE-EN 14525:2005.

3.

Fitxa de les característiques de tots els maniguets universals demanats.

4.

Fitxa de les característiques de totes les brides universals demanades.

5.

Fitxa de les característiques de tots els taps anti tracció demanats.

En les fitxes de cada família haurà de constar el tipus de material que es demana al plec de
prescripcions tècniques i també que els materials a subministrar compleixen l’establert al Reial decret
140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum
humà.
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SOBRE B LOT 4. Accessoris i claus de llautó per a escomeses
1.

Declaració presentant la documentació tècnica segons annex 6.

2.

Document conforme els accessoris i claus de llautó per a escomeses reuneixen

les

especificacions recollides a la norma UNE EN 1254-3:1999.
3.

Fitxa de les característiques de tots els fittings i accessoris de llautó demanats.

4.

Fitxa de les característiques de totes les claus de bola de pas complet demanats.

En les fitxes de cada família haurà de constar el tipus de material que es demana al plec de
prescripcions tècniques i també que els materials a subministrar compleixen l’establert al Reial decret
140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum
humà.
Les empreses licitadores podran assenyalar quina documentació conté informació confidencial i
especificar quina informació designen com a tal. La declaració de confidencialitat ha de ser necessària i
proporcional a la finalitat i interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admetran declaracions
genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
La inclusió en aquest sobre de l’oferta econòmica, que s’ha incloure al sobre C, comportarà l’exclusió de
l’empresa licitadora.

*SOBRE C PROPOSTA ECONÒMICA. UN SOBRE PER A CADA LOT.
Amb l’oferta econòmica segons el model normalitzat, per a cada lot, que consta als annexos 7 a 10,
d’aquest plec i que també es pot descarregar de l’aplicació de contractació. A l’oferta econòmica es
demana el model, denominació comercial i fabricant. En el supòsit que els models que s’indiquin siguin
diferents als que consten a la fitxa tècnica que consta al sobre B de la licitació, la proposta serà
rebutjada. També ho serà:
- Si l’oferta és superior al preu de licitació
- Si consten preus unitaris dels materials superiors als de sortida que consten al PPT
- Si no consten tots els preus unitaris o hi consten altres omissions, errades, esmenes, etc.. que
no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.
Als efectes de facilitar l’elaboració de l’oferta econòmica segons el model normalitzat, al perfil del
contractant es publiquen per a cada Lot un arxiu excel (manipulable sota la responsabilitat de l’usuari),
amb la relació dels materials a subministrar, incloent-hi el preu unitari de sortida.
L’oferta econòmica s’haurà de presentar en arxiu pdf segons els models adjunts (annexos 7 a 10).

2. L’aportació de la documentació justificativa dels requisits exigits en aquest plec, dels quals s’ha indicat
en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació, amb caràcter
previ a l’adjudicació.
3. No obstant l’anterior, en qualsevol moment del procediment, Aigües del Prat podrà demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa, quan es
consideri que hi ha dubtes sobre la vigència o fiabilitat de les declaracions realitzades o quan sigui
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necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, si la informació consta inscrita
al RELI o ROLECE no estarà obligada a presentar-la i es podrà consultar en qualsevol moment del
procediment, de conformitat amb l’article 57, apartats 13 i 14 del RDLSE.

17. Obertura de proposicions, qualificació dels documents i proposta d’adjudicació
L’obertura de les proposicions es realitzarà a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic,
garantint que no es durà a terme fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació.
La mesa de contractació serà l’encarregada de l’obertura de les proposicions. El sobre A i el sobre B
s’obriran en acte intern, publicant-se el dia i hora al perfil del contractant. L’acte d’obertura del sobre C
Proposta econòmica serà en sessió pública, publicant-se també al perfil del contractant el dia i hora de la
celebració de la mesa.
Recordar que per poder obrir el sobre B i el sobre C Proposta econòmica és necessari haver introduït la
paraula clau. El sistema enviarà un correu electrònic al licitador sol·licitant la paraula clau.
Sense aquesta paraula clau no es podrà fer visible la documentació presentada, per la qual cosa la
proposta no podrà ser admesa a la licitació.
Si la mesa observés defectes esmenables en la documentació lliurada, atorgarà als licitadors un termini
de 3 dies naturals perquè els esmeni. No es considera un defecte esmenable els errors en l’oferta
econòmica, llevat que s’observi clarament que és un error de transcripció i no hagi dubtes en el preu
ofertat. No serà esmenable si es produeix un error en el sumatori dels preus unitaris.
La comunicació es realitzarà pel sistema e-NOTUM de notificacions electròniques, tal com s’indica a la
clàusula 12.3 d’aquest plec. Es deixarà constància a l’acta de la mesa de contractació.
Si no s’esmena la documentació en el termini requerit, s’entendrà que el licitador desisteix de la seva
oferta, per la qual cosa quedarà exclòs de la licitació.
També correspondrà a la mesa proposar a l’òrgan de contractació:
-

L’exclusió de les propostes que no hagin enviat la paraula clau en termini i/o els arxius enviats
contingut virus o presentin altres incidències.

-

Excloure les propostes que no compleixen amb els requeriments del plec de prescripcions tècniques
i/o no s’hagin presentat la documentació o les mostres tal com es sol·licita a la clàusula 14.3
d’aquest plec.

-

L’exclusió de les empreses que en les ofertes econòmiques hagin presentat altres models dels
materials que els que consten a la fitxa tècnica inclosa al sobre B.

-

L’exclusió de les empreses que hagin presentar l’oferta econòmica superior al preu de licitació, tant
en la seva globalitat o en els preus unitaris dels materials que se sol·liciten.

-

Deixar deserta la licitació quan no existeixi cap oferta que compleixi els requeriments del plec de
prescripcions tècniques o bé si es compleixin es consideri que l’oferta econòmica conté valors
anormals i/o desproporcionats, després de la tramitació corresponent.

-

La proposta d’adjudicació del contracte a l’empresa que hagi obtingut major puntuació,

Si valorades les propostes es produeix un empat, s’utilitzaran els criteris per resoldre la igualtat de
l’article 66 apartat 11 del RDLCSE al no contemplar-se de forma expressa en aquest plec. La
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documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el moment què es
produeixi l’empat. La mesa de contractació ho comunicarà a les empreses afectades per l’aplicació eNOTUM i ho publicarà al perfil del contractant, donant un termini màxim de 2 dies hàbils per aportar la
documentació acreditativa.

18. Proposicions que es poden trobar incurses en presumpció d’anormalitat
D’acord amb l’article 69 del RDLSE, es podrà considerar que una oferta en troba incursa en presumpció
d’anormalitat quan es trobi en un dels supòsits següents:
–

Si només es presenta un licitador, quan l’oferta presentada sigui un 25% inferior al pressupost de
licitació.

–

Si es presenten 2 licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altre oferta.

–

Si es presenten 3 licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana aritmètica de les
ofertes presentades. No obstant això, s’exclourà pel còmput de la mitjana l’oferta de la quantia més
elevada, quan sigui superior en més del 10% a la mitjana obtinguda de les 3 empreses. En
qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior al 25%.

–

Si es presenten 4 o més licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana aritmètica
de les ofertes presentades. No obstant això, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a
aquella mitjana en més d’un 10%, es procedirà a calcular una nova mitjana només amb aquelles
ofertes que no es trobin en aquella situació. En tot cas, si el número de les restant ofertes és inferior
a 3, la nova mitjana es calcularà sobre les 3 ofertes de menor quantia.

Si en aplicació dels anteriors paràmetres s’identifiquen 1 o més ofertes incurses en presumpció
d’anormalitat, es concedirà als licitadors un termini de 3 dies hàbils perquè puguin presentar una
justificació adequada de les circumstàncies que les permeten oferir els preus indicats a la seva proposta.
El requeriment es realitzarà per l’aplicació e-NOTUM i es publicarà al perfil del contractant. Si
transcorregut el termini de 3 dies hàbils no es rep la informació justificativa sol·licitada, es considerarà
que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Rebudes les justificacions, la mesa sol·licitarà un informe tècnic que analitzi la documentació i
motivacions aportades pel licitador per poder mantenir la seva oferta. En allò no previst en aquesta
clàusula serà d’aplicació els apartats 3 i següents de l’article 69 del RDLSE.
A la vista de les justificacions aportades i de l’informe tècnic, la mesa de contractació proposarà a l’òrgan
de contractació motivadament l’admissió de l’oferta o la seva exclusió.

19. Adjudicació i formalització del contracte
1. El licitador que hagi presentat l'oferta amb un millor preu, serà requerit perquè presenti la
documentació que tot seguit s’indica, llevat aquella consti al RELI o ROLECE, si l’empresa consta
inscrita.
a)

Escriptura de constitució o modificació inscrita al Registre Mercantil, o si no és exigible escriptura o document de
constitució, estatuts o acta fundacional en que constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si
s’escau, en el corresponent registre oficial. Si es tracta d’empresaris no espanyols, hauran d’aportar la
documentació establerta als apartats 2 i 3 de l’article 84 de la LCSP.

b)

Escriptura de poders del representant i signant de la documentació de la licitació.

c)

NIF de l’empresa.
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d)

NIF del representant.

e)

Documents acreditatius de la solvència econòmica o financera

f)

Certificats dels subministraments realitzats o altra documentació de les circumstàncies acreditades conforme es
reuneix la solvència tècnica sol·licitada

g)

Document acreditatiu del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

h)

Document acreditatiu del compliment de les obligacions tributaries.

i)

Document d’alta de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf
corresponent a l’objecte del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la declaració responsable de no haver-se
donat de baixa en la matrícula de l’impost, en el supòsit que sigui subjecte passiu de l’impost i estigui obligada al
seu pagament. Sí es troba en algun dels supòsits d’exempció de l’impost, haurà d’aportar una declaració
responsable que ha d’indicar el supòsit legal d’exempció i aportar el document de declaració en el cens d’obligats
tributaris.

j)

Pòlissa de responsabilitat civil i rebut justificatiu del seu pagament.

k)

Document on constin les dades de la persona o persones designades pel contractista per rebre les comandes i/o
resolució d’incidències.

Si no es compleix el requeriment, s'entendrà que el licitador retira la seva oferta, procedint-se en aquest
cas a demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en que hagin quedat
classificades les seves ofertes.
Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o error de caràcter esmenable, els
hauran d’esmenar en el termini màxim de 3 dies hàbils. En el cas que no es complementi adequadament
el requeriment, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta
d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent en puntuació. L’anterior fet, comporta l’exigència
del 3% del pressupost base de licitació en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista a l’article 71.2a) de la LCSP. Així mateix,
l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració pot donar lloc a la causa
de prohibició de contractar en el sector públic prevista a l’article 71.1e) de la LCSP.

2. Per part de l’òrgan de contractació d’Aigües del Prat SA, es procedirà a adjudicar el contracte a favor
del licitador proposat per la mesa de contractació, una vegada comprovat que reuneix els requeriments
per participar en aquesta licitació. En cas contrari, l’adjudicació recaurà en el següent licitador millor
classificat.
En el perfil del contractant es publicarà la informació necessària que permeti als interessats interposar
recurs suficientment fonamentat contra la decisió d’adjudicació.
El contracte no es podrà formalitzar abans dels 15 dies hàbils, a comptar des de la notificació de
l’adjudicació del contracte, pels motius establerts a l’article 73.2 del RDLSE. En el supòsit que per
causes imputables a l’adjudicatari no es pugui formalitzar el contracte, s’adjudicarà a l’empresa següent
en la classificació.

3. No obstant l’exposat, l’òrgan de contractació, sempre que sigui per raons d’interès públic, podrà
acordar la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte o desistir del procediment, abans de la
formalització d’aquest.
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IV EXECUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

20. Condicions especials d’execució
1. El contractista haurà de lliurar el material sol·licitat en el termini màxim de 5 dies hàbils (de dilluns a
divendres) a partir de la petició realitzada per Aigües de Prat SA, llevat que per part de la societat
municipal s’indiqui un termini superior.
2. L’empresa contractista vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els productes que s’utilitzin
provinguin d’empreses que compleixin amb les normes internacionals aprovades per l’Organització
Internacional del Treball, les quals, fonamentalment, tenen per objecte promoure els drets laborals,
fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció social.

21. Execució i supervisió del contracte. Lliurament materials. Termini de garantia
El subministrament s’executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes al contracte, al
plec de prescripcions tècniques i en aquest plec i conforme a les instruccions que doni a l’empresa
contractista el responsable del contracte.
El lliurament dels materials es realitzarà de conformitat amb el punt 9 del plec tècnic. Pel que fa al Lot 1
Canonades de polietilè també haurà de presentar el document sobre el control de qualitat i traçabilitat del
producte (certificat 3.1 o equivalent).
Qualsevol que sigui el tipus de subministrament, el contractista no tindrà dret a cap tipus d’indemnització
per causa de les pèrdues, desperfectes, avaries o perjudicis causats abans de la recepció del material per
part de la societat municipal, llevat que Aigües del Prat SA hagués incorregut en mora a l’hora de
rebre’ls.
Si el contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis de lliurament, per causes
que li siguin imputables, Aigües del Prat podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de
les penalitats que consten a la clàusula 27 d’aquest plec.
Aigües del Prat SA disposarà d’un termini de 5 dies hàbils, a partir de la seva recepció, per a efectuar la
inspecció i comprovació dels subministraments. Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi efectuat
cap notificació al contractista, s’entendrà que els materials són conformes a la quantitat i qualitat que
figura en els albarans corresponents.
Si el subministrament no s’adequa a les especificacions del plec de prescripcions tècniques, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, Aigües del Prat SA podrà rebutjar-lo de
manera que quedarà exempta de l’obligació de pagament, tenint dret a aplicar, si s’escau, les
penalitzacions previstes en aquest plec o, fins i tot, a recuperar el preu indegudament satisfet.
El contracte s’entendrà complert quan s’hagin realitzat la totalitat dels subministraments sol·licitats per la
societat municipal i aquesta els hagi conformat. A partir d’aquesta data s’iniciarà el termini de garantia
dels materials subministrats, que serà com a mínim de 2 anys. Durant el termini de garantia, l’empresa
adjudicatària respondrà de qualsevol dany que pogués tenir el seu origen en els productes subministrats
per la mateixa.
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Per altra banda, si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes Aigües del Prat
SA tindrà dret a reclamar al proveïdor l'esmena dels mateixos o rebutjar-los. En aquest darrer cas la
societat municipal quedarà exempta de l'obligació del pagament o, si aquest s'hagués efectuat, tindrà
dret a la recuperació del preu satisfet.

22. Subcontractació
Donada la naturalesa del contracte, on el contractista subministra a Aigües del Prat el material sol·licitat,
prèvia adquisició d’altres proveïdors o sent el fabricant, no hi cap la subcontractació.

23. Cessió del contracte
De conformitat amb l’apartat 2 c) de l’article 111 del RDLSE, poden haver-hi modificacions del subjecte
del contracte quan:
a)

En els casos de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que queda subrogada en tots els drets i
les obligacions que dimanin del contracte. Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o
transmissió d’empreses o branques d’activitats d’aquestes, continua el contracte amb l’entitat a la
qual s’atribueix el mateix, que queda subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen,
sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar, i la solvència
que ha estat exigida.
Si no es pot produir la subrogació perquè l’entitat a la qual s’atribueix el contracte no reuneix les
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, i a tots els efectes es considera com un
supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari.

b)

Si se substitueix el contractista inicial com a conseqüència de la cessió del contracte a un tercer,
caldrà l’autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació per a la cessió del contracte i que el
cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible i no
es trobi en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. La
cessió entre l’adjudicatari i el cessionari s’haurà de formalitzar en escriptura pública. El cessionari del
contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspongui al cedent.

24. Modificacions de l’objecte
Les quantitats dels materials que es liciten en cada lot, han estat calculades en base a la despesa
efectuada per aquests conceptes durant l’any 2019 i a les estimacions previstes de les necessitats segons
la planificació de manteniment i/o substitució a realitzar en els propers anys.
D’acord amb allò establert a l’article 109 i 110 del RDLSE, el contracte es podrà modificar fins a un 20 %
de l’import anual de cada lot, en els supòsits següents:
-

Per majors incidències, avaries, ruptures i/o fuites en les infraestructures d’aigua, que les previstes.

-

Per necessitats d’intervenció com a conseqüència que l’administració del que Aigües del Prat és medi
propi, faci algun encàrrec no previst inicialment en la coordinació d’ambdues institucions, i també en
el supòsit que li siguin encarregades per particulars noves instal·lacions i l’encàrrec no tingui suficient
entitat pròpia per tramitar una nova licitació.

Els preus que s’hauran d’aplicar serà els ofertats per l’adjudicatària del contracte.
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No es considerarà modificació del contracte a la baixa, ja que en cap moment Aigües del Prat es
compromet a l’adquisició de tots els materials ni unitats que s’han previst en la licitació, ja que el preu
final del contracte anirà en funció dels materials subministrats en funció de les necessitats d’Aigües del
Prat SA.

25. Responsabilitats
L’empresa contractista és responsable de la qualitat dels materials a subministrar, així com del seu
lliurament i transport fins a la seu de la societat municipal o a l’indret de l’obra. També de les
conseqüències que es puguin deduir per a Aigües del Prat SA o per a terceres persones de les omissions,
errors o mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
El contractista no solament respon dels actes propis, sinó també d’altre personal que li presti serveis.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a Aigües del Prat SA i a terceres persones com a conseqüència de les operacions
que requereixi l’execució del contracte, excepte que els danys siguin ocasionats com a conseqüència
immediata i directa d’una ordre de l’empresa municipal.
L’empresa que hagi estat proposada com adjudicatària haurà de presentar un pòlissa de responsabilitat
civil com a mínim de 300.000,00 € per sinistre. Aquesta pòlissa ha de mantenir-se en vigor durant la
vigència del contracte i haurà de garantir totes les reclamacions que resultin de danys ocasionats a
persones, desperfectes a les propietats de la societat municipal o d’altres interessats, i d’altres
reclamacions que resultin per qualsevol acte o omissió del contractista o del seu personal (inclosos els
subcontractistes, si fos el cas). En cap cas, s’entendrà que la responsabilitat civil del contractista pels
danys produïts a Aigües del Prat SA o a tercers, resta limitada a l’import citat.

26. Altres obligacions
A més de les obligacions establertes normativament i les recollides en el clausurat d’aquest plec i en el
plec de prescripcions tècniques, serà obligació del contractista:
1.

Facilitar les dades d’un interlocutor (nom, correu electrònic i telèfon) amb motiu d’adreçar les
peticions de material i també plantejar aquelles incidències detectades durant l’execució del
contracte. Aquesta persona haurà de tenir suficient autonomia de decisió per tractar les incidències
tècniques que puguin sorgir en l’execució de les prestacions contractades.

2.

Fer una correcta gestió dels residus i els embalatges d’acord amb la normativa vigent.

3.

Complir les obligacions previstes amb relació a la prevenció dels riscos laborals, tant del seu personal
com el que pugui col·laborar amb l’objecte del contracte.

4.

Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial
aplicable i la resta d’obligacions en matèria laboral i de seguretat social que li siguin d’aplicació.

5.

La col·laboració amb Aigües del Prat SA en el compliment de les obligacions sobre transparència i
contractació pública que li són d’aplicació.
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27. Penalitzacions
Les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, als efectes del que disposen els articles 1152 i 1153 del
Codi Civil, no substituirà a la indemnització per danys i perjudicis que l’incompliment hagi pogut causar a
Aigües del Prat SA, ni tampoc eximeix al contractista al compliment de les obligacions del contracte que
es regula en aquest plec i el plec tècnic. Per la qual cosa, malgrat hagi estat penalitzat el contractista, a
més de satisfer l’import de la penalització haurà de complir les obligacions per les quals hagi estat
penalitzat.
Sense perjudici d’aplicar la facultat resolutòria del contracte que li atribueix aquest plec a Aigües del Prat
SA, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les causes següents:
1.

Per defecte de la qualitat del subministrament
Els defectes de qualitat donaran lloc a realitzar les accions necessàries per tal de resoldre les
incidències detectades, sense que això suposi cap cost per part d’Aigües del Prat SA. Si aquestes no
s’esmenen la societat municipal no estarà obligada al pagament del preu del material defectuós.

2.

Per incompliment en el termini de lliurament
El contractista serà objecte de penalització econòmica pel retard en el termini de lliurament dels
materials , a raó de 5,00 € diaris per cada 1.000,00 € del preu del contracte (IVA exclòs). Cada
vegada que les penalitzacions per demora assoleixin el 5% del preu del contracte, Aigües del Prat
estarà facultada per rescindir el contracte o acordar un major termini de subministrament, podent
imposar noves penalitats.

3.

Per incompliment de les condicions especials d’execució
Llevat que s’opti per resoldre el contracte, es podrà imposar una penalització màxima de 1.000,00 €.

28. Suspensió del contracte
El contracte es podrà suspendre si una norma així ho disposa, amb els efectes que aquesta indiqui i
també si en els propers exercicis pressupostaris de la societat municipal no existeixi crèdit adequat i
suficient per atendre les obligacions econòmiques del contracte, sense que en aquests supòsits tingui dret
l’empresa contractista al rescabalament de danys i perjudicis que pugui manifestar.

29. Resolució del contracte
El contracte es podrà resoldre per acord d’ambdues parts i per l’extinció de la personalitat jurídica de la
societat contractista, llevat que per aquest motiu es pugui modificar el contracte segons consta a les
clàusules corresponents.
També es podrà resoldre el contracte, sense perjudici de les indemnitzacions que a favor d’una o altra
part del contracte fossin precedents:
- Per subministrar un material diferent al que s’ha ofertat.
- Per no subministrar el material en la data prevista.
- Per subministrar material defectuós.
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- Per deixar de complir els materials a subministrar, els criteris sanitaris sobre la qualitat de l’aigua
establerts al Reial decret 140/2003, de 7 de febrer.
- Per la demora en més de 4 mesos en el pagament de les factures per part d’Aigües del Prat SA, a
partir del termini establert a la clàusula 8.1 d’aquest plec.
- Per incompliment de les condicions especials d’execució del contracte establertes a la clàusula 20
d’aquest plec.
- Per l’incompliment de les obligacions previstes normativament en relació a la prevenció de riscos
laborals del personal adscrit al contracte.
- Per l’incompliment del deure d’afiliació i alta en la Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució
del contracte, així com l’impagament dels salaris als treballadors que executin la prestació objecte de
contractació
- Per la declaració de concurs o la declaració d’insolvència del contractista en qualsevol altre
procediment.
La resolució del contracte s’acordarà de forma motivada per l’òrgan de contractació d’Aigües del Prat SA.
Si és per mutu acord, els efectes serà els acordats entre ambdues parts. En la resta de casos, la part que
hagi causat l’incompliment que ha donat lloc a la resolució, haurà d’indemnitzar a l’altra pels danys i
perjudicis causats.

V RECLAMACIONS, RECURSOS, ARBITRATGE I JURISDICCIÓ COMPETENT

30. Reclamacions i qüestió de nul·litat
De conformitat amb els articles 120 i 119 del 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 de conformitat amb la
clàusula 18 d’aquest plec, 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. En el
supòsit de modificacions del contracte, si s’entén que l’objecte d’aquesta hauria d’haver estat objecte
d’una nova adjudicació.
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.
D’acord amb allò establert a l’apartat d) de l’article 3 del Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es
regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) i s’aprova la seva organització i el seu
funcionament, aquest Tribunal és l’òrgan competent per a resoldre les reclamacions o qüestions de
nul·litat, així com sobre les mesures cautelars ( https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/). Seu
social del Tribunal, carrer de Via Laietana número 14 de Barcelona.
Els terminis per a la interposició de les reclamacions o qüestions de nul·litat que es puguin interposar,
són els establerts a l’article 121 del RDLSE.
Les resolucions i actes dictats pel TCCSP no són objecte de recurs en via administrativa i contra ells
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només es podrà interposar recurs contenciós administratiu, segons es regula a l’article 29 del Decret
221/2013 anteriorment citat.

31. Arbitratge
De conformitat amb l’article 123 del RDLSE, qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir
entre el contractista i Aigües del Prat SA, es resoldrà mitjançant l’arbitratge que preveu la Llei 60/2003,
de 23 de desembre. Aigües del Prat i el contractista se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal
Arbitral de Barcelona, obligant-se des de la signatura del contracte al compliment de la decisió arbitral.

32. Jurisdicció competent
De conformitat amb l’article 122 del RDLSE és competència de la jurisdicció contenciosa administrativa
les qüestions relatives a la preparació i adjudicació del contracte, com també les modificacions del
contracte per incompliment de l’establert als articles 110 i 111 del RDLSE.
Sense perjudici de la plena aplicació de la clàusula arbitral, l’ordre jurisdiccional civil serà competent per
a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, compliment i extinció del contracte
objecte d’aquesta licitació.
Les parts del contracte, en cas d’exercir accions judicials, se sotmeten expressament als Jutjats i
Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional del Prat de Llobregat, o en el seu cas, de Barcelona.
El Prat de Llobregat, 21 de maig de 2020

Signada digitalment

Signada digitalment

2020.05.21 14:47:29+02’00’

2020.05..21 14:49:41+02’00’

Jordi González Sánchez

Sole Esbrí Solano

Director de l’ Àrea Tècnica i de Producció

Serveis administratius
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Annex 1: Relació de materials hidràulics que Aigües del Prat va adquirir a l’any 2019
Lot
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Descripció material LOT 1
Brida acer portabrid PE DN- 40 50 PN-16
Brida acer portabrid PE DN- 50 63 PN-16
Brida acer portabrid PE DN- 65 75 PN-16
Brida acer portabrid PE DN- 80 90 PN-16
Brida acer portabrid PE DN-100 110PN-16
Brida acer portabrid PE DN-150 160PN-16
Brida acer portabrid PE DN-200 200PN-16
Brida acer portabrid PE DN-250 250PN-16
Canonada PE alta den 32mm 16atm (barra)
Canonada PE alta den 40mm 16atm (barra)
Canonada PE alta den 50mm 16atm (barra)
Canonada PE alta den 63mm 16atm (barra)
Canonada PE alta den 90mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 110mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 140mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 160mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 180mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 200mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 200mm 16atm (barra)
Canonada PE alta den 225mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 250mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 250mm 16atm (barra)
Canonada PE alta den 280mm 16atm (barra)
Canonada PE alta den 315mm 16atm (barra)
Canonada PE baixa de 20mm 10atm (rotlle)
Canonada PE baixa de 25mm 10atm (rotlle)
Canonada PE baixa de 32mm 10atm (rotlle)
Canonada PE baixa de 40mm 10atm (rotlle)
Canonada PE baixa de 50mm 10atm (rotlle)
Canonada PE baixa de 63mm 10atm (rotlle)
Canonada PE100 RC DN-32mm PN16 (barra)
Canonada PE100 RC DN-40mm PN16 (barra)
Canonada PE100 RC DN-50mm PN16 (barra)
Canonada PE100 RC DN-63mm PN16 (barra)
Colze PE 45º DN- 63mm electrosoldable
Colze PE 45º DN- 75mm electrosoldable
Colze PE 45º DN- 90mm electrosoldable
Colze PE 45º DN- 90mm injectada llarga
Colze PE 45º DN-110mm electrosoldable
Colze PE 45º DN-110mm injectada llarga
Colze PE 45º DN-160mm electrosodable
Colze PE 45º DN-160mm injectada llarga
Colze PE 45º DN-200mm electrosoldable
Colze PE 45º DN-200mm injectada llarga
Colze PE 45º DN-250mm electrosoldable
Colze PE 45º DN-250mm injectada llarga
Colze PE 90º DN- 32mm electrosoldable
Colze PE 90º DN- 40mm electrosoldable
Colze PE 90º DN- 50mm electrosoldable
Colze PE 90º DN- 63mm electrosoldable
Colze PE 90º DN- 75mm electrosoldable
Colze PE 90º DN- 90mm electrosoldable
Colze PE 90º DN-110mm electrosoldable
Colze PE 90º DN-110mm injectada llarga
Colze PE 90º DN-125mm injectada llarga
Colze PE 90º DN-160mm electrosoldable
Colze PE 90º DN-160mm injectada llarga
Colze PE 90º DN-200mm electrosoldable
Colze PE 90º DN-200mm injectada llarga
Colze PE 90º DN-250mm electrosoldable
Colze PE 90º DN-315mm injectada llarga
Maniguet PE electrosoldable DN- 32mm
Maniguet PE electrosoldable DN- 40mm
Maniguet PE electrosoldable DN- 50mm
Maniguet PE electrosoldable DN- 63mm
Maniguet PE electrosoldable DN- 75mm
Maniguet PE electrosoldable DN- 90mm
Maniguet PE electrosoldable DN-110mm
Maniguet PE electrosoldable DN-125mm
Maniguet PE electrosoldable DN-160mm
Maniguet PE electrosoldable DN-200mm
Maniguet PE electrosoldable DN-250mm
Portabrides PE DN- 40mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN- 50mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN- 75mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN- 90mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN-110mm PN-16 SDR11
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Quantitat 2019
15
6
8
10
64
22
27
14
102
102
100
612
36
1.506
18
168
18
402
6
18
258
36
18
6
300
200
300
400
200
950
12
12
12
12
10
2
2
2
2
47
2
14
8
6
4
14
22
22
30
91
33
10
28
8
4
8
6
4
5
4
1
10
60
60
350
68
34
306
20
75
140
83
10
10
8
36
67
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Lot
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lot
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Descripció material LOT 1
Portabrides PE DN-160mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN-200mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN-225mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN-250mm PN-16 SDR11
Reducció PE DN- 75x63 injectada llarga
Reducció PE DN- 90x63 electrosoldable
Reducció PE DN- 90x75 electrosoldable
Reducció PE DN-110x 90 injectada llarga
Reducció PE DN-160x110 injectada llarga
Reducció PE DN-200x110 injectada llarga
Reducció PE DN-200x160 injectada llarga
Reducció PE DN-250x160 injectada llarga
Reducció PE DN-250x200 injectada llarga
Tap PE DN- 63mm electrosoldable
Tap PE DN- 90mm electrosoldable
Tap PE DN-110mm electrosoldable
Tap PE DN-160mm electrosoldable
Tap PE DN-200mm electrosoldable
Tap PE DN-250mm electrosoldable
Te PE DN- 63mm electrosoldable
Te PE DN- 90mm electrosoldable
Te PE DN-110mm electrosoldable
Te PE DN-110mm injectada llarga
Te PE DN-160mm electrosoldable
Te PE DN-160mm injectada llarga
Te PE DN-200mm injectada llarga
Te PE DN-250mm injectada llarga
Te PE reduïda DN-160x110 injectada llarg
Te PE reduïda DN-160x90 injectada llarg
Te PE reduïda DN-200x110 injectada llarg
Te PE reduïda DN-250x110 injectada llarg
Te PE reduïda DN-250x160 injectada llarg

Descripció material LOT 2
Banda per collarí DN-050mm
Banda per collarí DN-080mm
Banda per collarí DN-100mm
Banda per collarí DN-125mm
Banda per collarí DN-150mm
Banda per collarí DN-175mm
Banda per collarí DN-200mm
Banda per collarí DN-250mm
Banda per collarí DN-300mm
Capçal collarí universal rosca 1"
Capçal collarí universal rosca 1¼"
Capçal collarí universal rosca 1½"
Capçal collarí universal rosca 2"
Capçal collarí universal rosca 2" CARGA
Capçal collarí universal rosca 2½"
Capçal collarí universal sor brida DN100
Capçal collarí universal sor brida DN80
Collarí tub PE DN- 63mm sortida rosca 2"
Collarí tub PE DN- 90mm sortida rosca 1"
Collarí tub PE DN- 90mm sortida rosca 2"
Collarí tub PE DN-110mm sortida rosca 1"
Collarí tub PE DN-110mm sortida rosca 2"
Collarí tub PE DN-125mm sortida rosca 2"
Collarí tub PE DN-140mm sortida rosca 2"
Collarí tub PE DN-160mm sor brida DN100
Collarí tub PE DN-160mm sortida rosca 1"
Collarí tub PE DN-160mm sortida rosca 2"
Collarí tub PE DN-200mm sor brida DN100
Collarí tub PE DN-200mm sortida rosca 1½"
Collarí tub PE DN-200mm sortida rosca 2"
Collarí tub PE DN-250mm sor brida DN100
Collarí tub PE DN-250mm sortida rosca 2"
Collarí tub PE DN-315mm sor brida DN100
Collarí tub PE DN-315mm sortida rosca 2"
Vàlvula comporta B.B. DN- 65mm PN-10/16
Vàlvula comporta B.B. DN- 80mm PN-10/16
Vàlvula comporta B.B. DN-100mm PN-10/16
Vàlvula comporta B.B. DN-125mm PN-10/16
Vàlvula comporta B.B. DN-150mm PN-10/16
Vàlvula comporta B.B. DN-200mm PN-16
Vàlvula comporta B.B. DN-250mm PN-16
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Quantitat 2019
15
25
4
24
2
2
2
2
2
4
2
4
3
8
2
2
11
6
2
6
4
2
8
2
2
1
2
5
4
7
2
1

Quantitat 2019
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
20
30
5
5
5
30
5
10
2
15
2
2
2
4
10
1
2
8
1
4
2
2
4
16
26
6
8
7
9
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Lot
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Descripció material LOT 3
Brida universal+tub 50mm PN-16 3057
Brida universal+tub 65mm PN-16 3057
Brida universal+tub 80mm PN-16 3057
Brida universal+tub 100mm PN-16 3057
Brida universal+tub 125mm PN-16 3057
Brida universal+tub 150mm PN-16 3057
Brida universal+tub 200mm PN-16 3057
Brida universal+tub 250mm PN-16 3057
Maniguet universal reduït 225x200 waga
Maniguet universal reduït 250x225 waga
Maniguet universal tub+tub 50mm PN-16
Maniguet universal tub+tub 65mm PN-16
Maniguet universal tub+tub 80mm PN-16
Maniguet universal tub+tub 100mm PN-16
Maniguet universal tub+tub 125mm PN-16
Maniguet universal tub+tub 150mm PN-16
Maniguet universal tub+tub 225mm PN-16
Maniguet universal tub+tub 250mm PN-16
Maniguet universal tub+tub 300mm PN-16
Tap WAGA 3207 DN- 80mm + machon 2"
Tap WAGA 3207 DN-100mm + machon 2"
Tap WAGA 3207 DN-125mm + machon 2"
Tap WAGA 3207 DN-150mm + machon 2"
Tap WAGA 3207 DN-200mm + machon 2"
Tap WAGA 3207 DN-225mm + machon 2"
Tap WAGA 3207 DN-250mm + machon 2"

Quantitat 2019
8
4
6
21
7
5
2
5
4
2
5
4
6
18
2
2
6
2
2
14
25
6
5
8
4
2

Lot
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Descripció material LOT 4
Clau bola quadradet fem+fem G-545 F-F 40mm
Clau bola quadradet fem+fem G-545 F-F 63mm
Clau bola quadradet mas+fem G-545 M-F 32mm
Clau bola quadradet mas+fem G-545 M-F 40mm
Clau bola quadradet mas+fem G-545 M-F 50mm
Clau bola quadradet mas+fem G-545 M-F 63mm
Clau bola quadradet mas+fem G-545 M-F 75mm
Clau bola quadradet tu+mas G-545 M-PL 32mm
Clau bola quadradet tu+mas G-545 M-PL 40mm
Clau bola quadradet tu+mas G-545 M-PL 50mm
Clau bola quadradet tu+mas G-545 M-PL 63mm
Clau bola quadradet tu+mas G-545 M-PL 75mm
Clau bola quadradet tu+tu G-545 PL-PL 32mm
Clau bola quadradet tu+tu G-545 PL-PL 40mm
Clau bola quadradet tu+tu G-545 PL-PL 50mm
Clau bola quadradet tu+tu G-545 PL-PL 63mm
Clau bola quadradet tub+femella G-545 20mm
Clau bola quadradet tub+femella G-545 25mm
Clau bola quadradet tub+femella G-545 32mm
Clau bola quadradet tub+femella G-545 40mm
Clau bola quadradet tub+femella G-545 50mm
Clau bola quadradet tub+femella G-545 63mm
Colze 90º hembra+dado mov. G-986 3/4"x25
Colze 90º hembra+dado mov. G-986 3/4"x32
Colze llautó M-H 1/2"
Colze mascle+femella a 90º E-302 32mm
Colze mascle+femella a 90º E-302 63mm
Colze tub+tub a 90º G-94 20mm
Colze tub+tub a 90º G-94 32mm
Colze tub+tub a 90º G-94 40mm
Colze tub+tub a 90º G-94 50mm
Colze tub+tub a 90º G-94 63mm
Enllaç hembra+dado movil G-926 3/4"x25
Enllaç hembra+dado movil G-926 3/4"x32
Enllaç tub+femella a 90° G-98 25mm
Enllaç tub+femella a 90° G-98 32mm
Enllaç tub+femella a 90° G-98 40mm
Enllaç tub+femella a 90° G-98 50mm
Enllaç tub+femella a 90° G-98 63mm
Enllaç tub+femella G-92 25mm
Enllaç tub+femella G-92 32mm
Enllaç tub+femella G-92 40mm
Enllaç tub+femella G-92 50mm
Enllaç tub+femella G-92 63mm
Enllaç tub+mascle a 45º G-97 M 32mm
Enllaç tub+mascle a 45º G-97 M 40mm
Enllaç tub+mascle a 45º G-97 M 50mm
Enllaç tub+mascle a 45º G-97 M 63mm
Enllaç tub+mascle a 90° G-99 32mm

Quantitat 2019
20
4
77
11
35
116
10
5
5
5
21
5
5
5
5
5
10
5
40
5
5
24
30
40
1
10
34
20
40
28
40
72
25
30
25
40
20
10
10
15
73
34
18
18
6
6
6
6
30
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Lot
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Descripció material LOT 4
Enllaç tub+mascle a 90° G-99 40mm
Enllaç tub+mascle a 90° G-99 50mm
Enllaç tub+mascle a 90° G-99 63mm
Enllaç tub+mascle G-91 25mm
Enllaç tub+mascle G-91 32mm
Enllaç tub+mascle G-91 40mm
Enllaç tub+mascle G-91 50mm
Enllaç tub+mascle G-91 63mm
Machon reductor S-428 1"x1/2
Machon reductor S-428 1"x3/4
Machon reductor S-428 2½"x2
Machon S-430 ½"
Machon S-430 ¾"
Machon S-430 1"
Machon S-430 1¼"
Machon S-430 1½"
Machon S-430 2"
Maniguet d'unió tub+tub G-93 32mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93 40mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93 50mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93 63mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93 75mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93L Reparació 32mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93L Reparació 40mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93L Reparació 50mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93L Reparació 63mm
Maniguet femella+femella E-303 1/2
Maniguet femella+femella E-303 1-1/2
Maniguet femella+femella E-303 1-1/4
Tap mascle S-403 ½
Tap mascle S-403 3/4
Tap mascle S-403 1½
Tap mascle S-403 2
Te 3 rosca femella E-300 20mm
Te 3 rosca femella E-300 32mm
Te 3 rosca femella E-300 63mm
Te tres bocas unió tub G-96 63mm
Te tub+tub central femella G-95 32mm
Te tub+tub central femella G-95 63mm
Tuerca reductora S-419 ½"x1
Tuerca reductora S-419 3/4"x1¼
Tuerca reductora S-419 1"x1¼"
Tuerca reductora S-419 1"x2
Tuerca reductora S-419 1/2"x3/4
Tuerca reductora S-419 1¼"x½"
Tuerca reductora S-419 1¼"x1½
Tuerca reductora S-419 1¼"x2
Tuerca reductora S-419 1½"x2
Tuerca reductora S-419 3"x4
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Quantitat 2019
10
10
16
75
64
20
50
76
30
30
20
1
25
119
1
35
109
29
11
8
6
1
10
10
10
16
10
10
10
50
50
25
45
10
10
10
6
8
6
105
50
50
75
81
25
75
25
50
4
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Annex 2 (a incloure sobre A)

MODEL DECLARACIÓ NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

................................................................................................................................................. ,
amb DNI/NIE número ......................................................... com apoderat o apoderada de l’empresa
................................................................................., NIF ..................................................... ,
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILIAT que conec que les notificacions de la licitació del contracte de
subministrament de materials hidràulics (Expedient número C-2020-04) es realitzaran a través del
sistema e-NOTUM i als efectes de la clàusula 12.3 del PCAP que regula la licitació i el contracte, designo


Com adreça de correu electrònic .........



Telèfon mòbil .....................................

I perquè consti en el corresponent expedient de contractació d’obres d’Aigües del Prat SA, signo aquesta
declaració de forma electrònica.

Lloc, data i signatura digital de l’apoderat o apoderada de l’empresa
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Annex 3 ( a incloure sobre B del lot 1)
MODEL PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ TÈCNICA LOT 1

........................................................................................................................................., amb
DNI/NIE número ......................................................... com a representant legal de l’empresa
................................................................................., NIF ............................................................ ,
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació del LOT 1 CANONADES I
ACCESSORIS DE POLIETILÈ, del contracte de subministrament de materials hidràulics. Expedient
número C-2020-04, adjunta la documentació següent:

....................................1 conforme les canonades de polietilè reuneixen les especificacions
recollides a la norma UNE-EN 12201-2:2012+A1: 2014. Sistemes de canalitzacions en materials
plàstics per a conducció d’aigua i sanejament a pressió. Polietilè (PE). Part 2. Tubs.
5.

....................................1 conforme els accessoris de polietilè reuneixen les especificacions
recollides a la norma UNE-EN 12201-3:2012 Sistemes de canalitzacions en materials plàstics per
a conducció d’aigua i sanejament a pressió. Polietilè (PE). Part 3. Accessoris.
....................................1 sobre el control de qualitat i de la traçabilitat de les canonades.
Fitxa de les característiques de tots els tipus i diàmetres de les canonades que s’ofereixen.
Fitxa de les característiques de tots els tipus i diàmetres de les brides d’acer galvanitzat a oferir.
Fitxa de les característiques de tots els tipus i diàmetres dels accessoris PE injectat a oferir.
Fitxa de les característiques de tots els tipus i diàmetres d’accessoris PE electrosoldable a oferir.
Document o documents, en el supòsit que correspongui, on consta que els materials que
s’ofereixen son equivalents als sol·licitats al plec de prescripcions tècniques.

Així mateix declara que els materials que oferta, compleixen l’establert al Reial decret 140/2003, de 7 de
febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Lloc, data i signatura electrònica del representant legal de l’empresa

1

Indicar tipus de document
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Annex 4 ( a incloure sobre B del lot 2)
MODEL PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ TÈCNICA LOT 2

........................................................................................................................................., amb
DNI/NIE número ......................................................... com a representant legal de l’empresa
................................................................................., NIF ............................................................ ,
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació del LOT 2 VÀLVULES DE
COMPORTA AMB CONNEXIÓ BRIDA I COLLARINS, del contracte de subministrament de materials
hidràulics. Expedient número C-2020-04, adjunta la documentació següent:

1.

....................................2 conforme les canonades de polietilè reuneixen les especificacions
recollides a la norma UNE-EN 1074-2/A1:2004. Vàlvules per al subministrament d’aigua.
Requisits d’aptitud a l’ús i assajos de verificació apropiats. Part 2: Vàlvules de seccionament.

Fitxa de les característiques de tots els tipus i diàmetre dels collarins de cos de fosa per
canonada PE que s’ofereixen.

Fitxa característiques de tots els tipus i diàmetres de les vàlvules de comporta que s’ofereixen.

Document o documents, en el supòsit que correspongui, on consta que els materials que
s’ofereixen son equivalents als sol·licitats al plec de prescripcions tècniques.

Així mateix declara que els materials que oferta, compleixen l’establert al Reial decret 140/2003, de 7 de
febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Lloc, data i signatura electrònica del representant legal de l’empresa

2

Indicar tipus de document
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Annex 5 ( a incloure sobre B del lot 3)

MODEL PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ TÈCNICA LOT 3

........................................................................................................................................., amb
DNI/NIE número ......................................................... com a representant legal de l’empresa
................................................................................., NIF ............................................................ ,
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació del LOT 3 ACCESSORIS D’UNIÓ
UNIVERSAL DE CANONADES AMB ANTI-TRACCIÓ, del contracte de subministrament de materials
hidràulics. Expedient número C-2020-04, adjunta la documentació següent:

5.

....................................3 conforme els accessoris d’unió universal amb anti tracció reuneixen
les especificacions recollides a la norma UNE-EN 14525:2005. Adaptadors de brides i maniguets
de gran tolerància de fosa dúctil per fer servir amb canonades de diferents materials: Fosa
dúctil, fosa gris, PVC.U, PE, fibrociment.

Fitxa de les característiques de tots els maniguets universals que s’ofereixen.

Fitxa de les característiques de totes les brides universal que s’ofereixen.

Fitxa de les característiques de tots els taps anti tracció que s’ofereixen.

Document o documents, en el supòsit que correspongui, on consta que els materials que
s’ofereixen son equivalents als sol·licitats al plec de prescripcions tècniques.

Així mateix declara que els materials que oferta, compleixen l’establert al Reial decret 140/2003, de 7 de
febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Lloc, data i signatura electrònica del representant legal de l’empresa

3

Indicar tipus de document
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Annex 6 ( a incloure sobre B del lot 4)

MODEL PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ TÈCNICA LOT 4

........................................................................................................................................., amb
DNI/NIE número ......................................................... com a representant legal de l’empresa
................................................................................., NIF ............................................................ ,
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació del LOT 4 ACCESSORIS I CLAUS
DE LLAUTÓ PER A ESCOMESES, del contracte de subministrament de materials hidràulics. Expedient
número C-2020-04, adjunta la documentació següent:

1.

....................................4

conforme

els

accessoris

i

claus

de

llautó

compleixen

les

especificacions recollides a la norma UNE EN 1254-3 - 1999 Coure i aliatges de coure.
Accessoris. Part 3: Accessoris de compressió per a canonades de plàstic.

Fitxa de les característiques de tots els fittings i accessoris de llautó que s’ofereixen.

Fitxa de les característiques de totes les claus de bola de pas complet que s’ofereixen.

Document o documents, en el supòsit que correspongui, on consta que els materials que
s’ofereixen son equivalents als sol·licitats al plec de prescripcions tècniques.

Així mateix declara que els materials que oferta, compleixen l’establert al Reial decret 140/2003, de 7 de
febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Lloc, data i signatura electrònica del representant legal de l’empresa

4

Indicar tipus de document
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Annex 7 (a incloure sobre C del Lot 1)

MODEL PRESENTACIÓ OFERTA ECONÒMICA LOT 1

........................................................................................................................................., amb
DNI/NIE número ......................................................... com a representant legal de l’empresa
................................................................................., NIF ............................................................ ,
presento oferta econòmica per participar en la licitació del LOT 1 CANONADES I ACCESSORIS DE
POLIETILÈ del contracte de subministrament de materials hidràulics (C-2020-04), amb total acceptació
de les condicions establertes en el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regulen la licitació i el contracte.
Relació5 dels models, fabricants i preus unitaris dels materials a subministrar durant els 2 anys:

LOT 1
BLOC 1 10 materials amb major rotació

Model

Fabricant

Canonada PE alta den 110mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 160mm 10atm LILA
Canonada PE alta den 200mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 200mm 10atm LILA
Canonada PE alta den 250mm 10atm (barra)
Canonada PE baixa de 63mm 10atm (rotlle)
Colze PE 45º DN-200mm electrosoldable
Maniguet PE electrosoldable DN-110mm
Maniguet PE electrosoldable DN-200mm
Maniguet PE electrosoldable DN-250mm

Quantitat

Preu
unitari
(€/ud)

Previsió
2 anys (€)

2.082
831
1.200
714
357
2.325
33
640
450
147
Total previsió 2 anys

LOT 1
BLOC 2. Resta de materials
Brida acer portabrid PE DN- 40 50 PN-16
Brida acer portabrid PE DN- 50 63 PN-16
Brida acer portabrid PE DN- 65 75 PN-16
Brida acer portabrid PE DN- 80 90 PN-16
Brida acer portabrid PE DN-100 110PN-16
Brida acer portabrid PE DN-125 140PN-16
Brida acer portabrid PE DN-150 160PN-16
Brida acer portabrid PE DN-200 200PN-16
Brida acer portabrid PE DN-250 250PN-16
Brida acer portabrid PE DN-300 315PN-16
Canonada PE alta den 25mm 16atm (barra)

Model

Fabricant

Quantitat

Preu
unitari
(€/ud)

Previsió
2 anys (€)

8
8
35
50
132
3
41
38
30
2
24

5

En el supòsit que els models que s’indiquin siguin diferents als que consten a la fitxa tècnica que consta
al sobre B, la proposta serà rebutjada. També seran excloses aquelles empreses que presentin un preu
unitari superior al màxim establert al PPT per a cada producte, o presentin les proposicions econòmiques
que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament el preu que s’ofereix.
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LOT 1
BLOC 2. Resta de materials
Canonada PE alta den 32mm 16atm (barra)
Canonada PE alta den 40mm 16atm (barra)
Canonada PE alta den 50mm 16atm (barra)
Canonada PE alta den 63mm 16atm (barra)
Canonada PE alta den 90mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 110mm 10atm LILA
Canonada PE alta den 125mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 140mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 160mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 180mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 200mm 16atm (barra)
Canonada PE alta den 225mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 250mm 16atm (barra)
Canonada PE alta den 280mm 16atm (barra)
Canonada PE alta den 315mm 10atm (barra)
Canonada PE alta den 315mm 16atm (barra)
Canonada PE baixa de 20mm 10atm (rotlle)
Canonada PE baixa de 25mm 10atm (rotlle)
Canonada PE baixa de 32mm 10atm (rotlle)
Canonada PE baixa de 40mm 10atm (rotlle)
Canonada PE baixa de 50mm 10atm (rotlle)
Canonada PE100 RC DN-32mm PN16 (barra)
Canonada PE100 RC DN-40mm PN16 (barra)
Canonada PE100 RC DN-50mm PN16 (barra)
Canonada PE100 RC DN-63mm PN16 (barra)
Colze PE 45º DN- 50mm electrosoldable
Colze PE 45º DN- 63mm electrosoldable
Colze PE 45º DN- 75mm electrosoldable
Colze PE 45º DN- 90mm electrosoldable
Colze PE 45º DN- 90mm injectada llarga
Colze PE 45º DN-110mm electrosoldable
Colze PE 45º DN-110mm injectada llarga
Colze PE 45º DN-160mm electrosodable
Colze PE 45º DN-160mm injectada llarga
Colze PE 45º DN-200mm injectada llarga
Colze PE 45º DN-250mm electrosoldable
Colze PE 45º DN-250mm injectada llarga
Colze PE 45º DN-315mm injectada llarga
Colze PE 90º DN- 32mm electrosoldable
Colze PE 90º DN- 40mm electrosoldable
Colze PE 90º DN- 50mm electrosoldable
Colze PE 90º DN- 63mm electrosoldable
Colze PE 90º DN- 75mm electrosoldable
Colze PE 90º DN- 90mm electrosoldable
Colze PE 90º DN-110mm electrosoldable
Colze PE 90º DN-110mm injectada llarga
Colze PE 90º DN-125mm injectada llarga
Colze PE 90º DN-160mm electrosoldable
Colze PE 90º DN-160mm injectada llarga
Colze PE 90º DN-200mm electrosoldable
Colze PE 90º DN-200mm injectada llarga
Colze PE 90º DN-250mm electrosoldable
Colze PE 90º DN-250mm injectada llarga
Colze PE 90º DN-315mm injectada llarga
Maniguet PE electrosoldable DN- 32mm
Maniguet PE electrosoldable DN- 40mm
Maniguet PE electrosoldable DN- 50mm
Maniguet PE electrosoldable DN- 63mm
Maniguet PE electrosoldable DN- 75mm
Maniguet PE electrosoldable DN- 90mm
Maniguet PE electrosoldable DN-125mm
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Model

Fabricant

Quantitat

Preu
unitari
(€/ud)

Previsió
2 anys (€)

66
72
83
306
577
138
18
9
471
9
3
18
54
9
62
3
268
200
300
250
150
6
6
6
6
5
13
16
20
18
28
69
8
27
31
2
24
2
27
13
45
190
61
12
28
10
2
5
7
4
6
2
3
2
72
34
61
422
199
176
19
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LOT 1
BLOC 2. Resta de materials
Maniguet PE electrosoldable DN-140mm
Maniguet PE electrosoldable DN-160mm
Maniguet PE electrosoldable DN-225mm
Maniguet PE electrosoldable DN-315mm
Portabrides PE DN- 40mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN- 50mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN- 63mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN- 75mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN- 90mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN-110mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN-125mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN-140mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN-160mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN-200mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN-225mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN-250mm PN-16 SDR11
Portabrides PE DN-315mm PN-16 SDR11
Reducció PE DN- 75x63 electrosoldable
Reducció PE DN- 75x63 injectada llarga
Reducció PE DN- 90x50 electrosoldable
Reducció PE DN- 90x63 electrosoldable
Reducció PE DN- 90x63 injectada llarga
Reducció PE DN- 90x75 electrosoldable
Reducció PE DN- 90x75 injectada llarga
Reducció PE DN-110x 63 electrosoldable
Reducció PE DN-110x 90 electrosoldable
Reducció PE DN-110x 90 injectada llarga
Reducció PE DN-125x 90 injectada llarga
Reducció PE DN125x110 injectada llarga
Reducció PE DN-140x110 injectada llarga
Reducció PE DN-160x 90 injectada llarga
Reducció PE DN-160x110 injectada llarga
Reducció PE DN-160x140 injectada llarga
Reducció PE DN-200x110 injectada llarga
Reducció PE DN-200x160 injectada llarga
Reducció PE DN-250x160 injectada llarga
Reducció PE DN-250x200 injectada llarga
Reducció PE DN-315x250 injectada llarga
Tap PE DN- 63mm electrosoldable
Tap PE DN- 75mm electrosoldable
Tap PE DN- 90mm electrosoldable
Tap PE DN-110mm electrosoldable
Tap PE DN-125mm electrosoldable
Tap PE DN-160mm electrosoldable
Tap PE DN-200mm electrosoldable
Tap PE DN-250mm electrosoldable
Te PE DN- 63mm electrosoldable
Te PE DN- 63mm injectada llarga
Te PE DN- 90mm electrosoldable
Te PE DN- 90mm injectada llarga
Te PE DN-110mm electrosoldable
Te PE DN-110mm injectada llarga
Te PE DN-160mm electrosoldable
Te PE DN-160mm injectada llarga
Te PE DN-200mm injectada llarga
Te PE DN-250mm injectada llarga
Te PE DN-315mm injectada llarga
Te PE reduïda DN- 90x75 injectada llarg
Te PE reduïda DN-160x110 injectada llarg
Te PE reduïda DN-160x90 injectada llarg
Te PE reduïda DN-200x110 injectada llarg
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Model

Fabricant

Quantitat

Preu
unitari
(€/ud)

Previsió
2 anys (€)

6
250
3
38
5
5
5
32
64
162
4
7
49
82
2
37
8
14
4
3
8
2
7
6
3
3
9
2
2
2
2
7
2
2
9
2
6
2
7
2
5
6
2
7
4
2
3
5
2
4
3
16
2
5
9
4
2
2
7
3
11
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LOT 1
BLOC 2. Resta de materials
Te
Te
Te
Te
Te

PE
PE
PE
PE
PE

reduïda
reduïda
reduïda
reduïda
reduïda

Model

Fabricant

Quantitat

DN-200x160 injectada llarg
DN-200x90 injectada llarga
DN-250x110 injectada llarg
DN-250x160 injectada llarg
DN-250x200 injectada llarg

Preu
unitari
(€/ud)

Previsió
2 anys (€)

3
3
4
2
2
Total previsió 2 anys

A la vista dels preus unitaris anteriors, el preu total (IVA no inclòs)

per al LOT 1 CANONADES I

ACCESORIS DE POLIETILÈ és de ............................................................... euros, distribuïts
segons el bloc dels materials:
-

................................................. € import total dels 10 materials amb major rotació (bloc 1)

-

................................................. € import total de la resta de materials (bloc 2)

Als preus unitaris estan contemplades totes les despeses que el compliment de les condicions de la
licitació i el contracte pugui generar a l’empresa adjudicatària, llevat l’IVA que es facturarà com a partida
independent.
Lloc, data i signatura electrònica del representant legal de l’empresa
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Annex 8 (a incloure sobre C del Lot 2)
MODEL PRESENTACIÓ OFERTA ECONÒMICA LOT 2

........................................................................................................................................., amb
DNI/NIE número ......................................................... com a representant legal de l’empresa
................................................................................., NIF ............................................................ ,
presento oferta econòmica per participar en la licitació del LOT 2 VÀLVULES DE COMPORTA AMB
CONNEXIÓ BRIDA I COLLARINS del contracte de subministrament de materials hidràulics (C-202004), amb total acceptació de les condicions establertes en el plec de clàusules administratives particulars
i el plec de prescripcions tècniques que regulen la licitació i el contracte.
Relació6 dels models, fabricants i preus unitaris dels materials a subministrar durant els 2 anys:
LOT 2
BLOC 1 materials amb major rotació

Model

Fabricant

Capçal collarí universal rosca 2" CARGA
Capçal collarí universal sor brida DN100
Collarí tub PE DN- 63mm sortida rosca 2"
Collarí tub PE DN-200mm sortida rosca 2"
Collarí tub PE DN-315mm sor brida DN100
Vàlvula comporta B.B. DN- 80mm PN-10/16
Vàlvula comporta B.B. DN-100mm PN-10/16
Vàlvula comporta B.B. DN-150mm PN-10/16
Vàlvula comporta B.B. DN-200mm PN-16
Vàlvula comporta B.B. DN-250mm PN-16

Quantitat

Preu unitari
(€/ud)

Previsió
2 anys (€)

60
10
60
16
4
28
48
25
31
14
Total previsió 2 anys

LOT 2
BLOC 2 resta de materials
Banda per collarí DN-050mm
Banda per collarí DN-080mm
Banda per collarí DN-100mm
Banda per collarí DN-125mm
Banda per collarí DN-150mm
Banda per collarí DN-175mm
Banda per collarí DN-200mm
Banda per collarí DN-250mm
Banda per collarí DN-300mm
Capçal collarí universal rosca 1"
Capçal collarí universal rosca 1¼"
Capçal collarí universal rosca 1½"
Capçal collarí universal rosca 2"
Capçal collarí universal rosca 2½"
Capçal collarí universal sor brida DN80
Collarí tub PE DN- 63mm sortida rosca
Collarí tub PE DN- 63mm sortida rosca
Collarí tub PE DN- 75mm sortida rosca
Collarí tub PE DN- 75mm sortida rosca
Collarí tub PE DN- 75mm sortida rosca
Collarí tub PE DN- 75mm sortida rosca

Model

1½"
1"
1¼"
1½"
1"
2"

Fabricant

Quantitat

Preu unitari
(€/ud)

Previsió
2 anys (€)

20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
20
20
40
10
10
13
33
2
3
5
20

6

En el supòsit que els models que s’indiquin siguin diferents als que consten a la fitxa tècnica que consta
al sobre B, la proposta serà rebutjada. També seran excloses aquelles empreses que presentin un preu
unitari superior al màxim establert al PPT per a cada producte, o presentin les proposicions econòmiques
que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament el preu que s’ofereix.
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LOT 2
BLOC 2 resta de materials

Model

Fabricant

Quantitat

Collarí tub PE DN- 90mm sortida rosca 1"
Collarí tub PE DN- 90mm sortida rosca 2"
Collarí tub PE DN-110mm sortida rosca 1"
Collarí tub PE DN-110mm sortida rosca 2"
Collarí tub PE DN-125mm sortida rosca 2"
Collarí tub PE DN-140mm sortida rosca 2"
Collarí tub PE DN-160mm sor brida DN100
Collarí tub PE DN-160mm sortida rosca 1"
Collarí tub PE DN-160mm sortida rosca 2"
Collarí tub PE DN-200mm sor brida DN100
Collarí tub PE DN-200mm sortida rosca 1½"
Collarí tub PE DN-250mm sor brida DN100
Collarí tub PE DN-250mm sortida rosca 2"
Collarí tub PE DN-315mm sortida rosca 2"
Vàlvula comporta B.B. DN- 65mm PN-10/16
Vàlvula comporta B.B. DN-125mm PN-10/16

Preu unitari
(€/ud)

Previsió
2 anys (€)

10
20
4
30
4
4
4
8
20
2
4
2
8
4
10
5
Total previsió 2 anys

A la vista dels preus unitaris anteriors, el preu total (IVA no inclòs)

per al LOT 2 VÀLVULES DE

COMPORTA AMB CONNEXIÓ BRIDA I COLLARINS és de ............................................................
euros, distribuïts segons el bloc dels materials:
-

................................................. € import total dels 10 materials amb major rotació (bloc 1)

-

................................................. € import total de la resta de materials (bloc 2)

Als preus unitaris estan contemplades totes les despeses que el compliment de les condicions de la
licitació i el contracte pugui generar a l’empresa adjudicatària, llevat l’IVA que es facturarà com a partida
independent.
Lloc, data i signatura electrònica del representant legal de l’empresa
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Annex 9 (a incloure sobre C del Lot 3)
MODEL PRESENTACIÓ OFERTA ECONÒMICA LOT 3

........................................................................................................................................., amb
DNI/NIE número ......................................................... com a representant legal de l’empresa
................................................................................., NIF ............................................................ ,
presento oferta econòmica per participar en la licitació del LOT 3 ACCESSORIS D’UNIÓ UNIVERSAL
AMB JUNTA ANTI-TRACCIÓ del contracte de subministrament de materials hidràulics (C-2020-04),
amb total acceptació de les condicions establertes en el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques que regulen la licitació i el contracte.
Relació7 dels models, fabricants i preus unitaris dels materials a subministrar durant els 2 anys:

LOT 3
BLOC 1 materials amb major rotació

Model

Fabricant

Brida universal+tub 100mm PN-16 3057
Brida universal+tub 150mm PN-16 3057
Brida universal+tub 200mm PN-16 3057
Brida universal+tub 250mm PN-16 3057
Maniguet universal tub+tub 100mm PN-16
Maniguet universal tub+tub 150mm PN-16
Maniguet universal tub+tub 225mm PN-16
Maniguet universal tub+tub 300mm PN-16
Tap WAGA 3207 DN-100mm + machon 2"
Tap WAGA 3207 DN-200mm + machon 2"

Quantitat

Preu
unitari
(€/ud)

Previsió
2 anys (€)

38
14
10
12
30
10
8
4
25
8
Total previsió 2 anys

LOT 3
BLOC 2 resta de materials

Model

Brida universal+tub 50mm PN-16 3057
Brida universal+tub 65mm PN-16 3057
Brida universal+tub 80mm PN-16 3057
Brida universal+tub 125mm PN-16 3057
Brida universal+tub 300mm PN-16 3057
Maniguet universal reduït 225x200 waga
Maniguet universal reduït 250x225 waga
Maniguet universal tub+tub 50mm PN-16
Maniguet universal tub+tub 65mm PN-16
Maniguet universal tub+tub 80mm PN-16
Maniguet universal tub+tub 125mm PN-16
Maniguet universal tub+tub 200mm PN-16
Maniguet universal tub+tub 250mm PN-16
Tap WAGA 3207 DN- 80mm + machon 2"
Tap WAGA 3207 DN-125mm + machon 2"
Tap WAGA 3207 DN-150mm + machon 2"

Fabricant

Quantitat

Preu
unitari
(€/ud)

Previsió
2 anys (€)

4
2
15
8
2
2
4
5
2
15
8
4
3
13
10
11

7

En el supòsit que els models que s’indiquin siguin diferents als que consten a la fitxa tècnica que consta
al sobre B, la proposta serà rebutjada. També seran excloses aquelles empreses que presentin un preu
unitari superior al màxim establert al PPT per a cada producte, o presentin les proposicions econòmiques
que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament el preu que s’ofereix.
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LOT 3
BLOC 2 resta de materials

Model

Fabricant

Preu
unitari
(€/ud)

Quantitat

Tap WAGA 3207 DN-225mm + machon 2"
Tap WAGA 3207 DN-250mm + machon 2"
Tap WAGA 3207 DN-300mm + machon 2"

Previsió
2 anys (€)

4
5
2
Total previsió 2 anys

A la vista dels preus unitaris anteriors, el preu total (IVA no inclòs) per al LOT 3 ACCESSORIS D’UNIÓ
UNIVERSAL AMB JUNTA ANTI-TRACCIÓ és de ............................................................... euros,
distribuïts segons el bloc dels materials:
-

................................................. € import total dels 10 materials amb major rotació (bloc 1)

-

................................................. € import total de la resta de materials (bloc 2)

Als preus unitaris estan contemplades totes les despeses que el compliment de les condicions de la
licitació i el contracte pugui generar a l’empresa adjudicatària, llevat l’IVA que es facturarà com a partida
independent.
Lloc, data i signatura electrònica del representant legal de l’empresa
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Annex 10 (a incloure sobre C del Lot 4)
MODEL PRESENTACIÓ OFERTA ECONÒMICA LOT 4
........................................................................................................................................., amb
DNI/NIE número ......................................................... com a representant legal de l’empresa
................................................................................., NIF ............................................................ ,
presento oferta econòmica per participar en la licitació del LOT 4 ACCESSORIS I CLAUS DE LLAUTÓ
PER A ESCOMESES del contracte de subministrament de materials hidràulics (C-2020-04), amb total
acceptació de les condicions establertes en el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regulen la licitació i el contracte.
Relació8 dels models, fabricants i preus unitaris dels materials a subministrar durant els 2 anys:

LOT 4
BLOC 1 materials amb major rotació

Model

Fabricant

Clau bola quadradet fem+fem G-545 F-F 75mm
Clau bola quadradet mas+fem G-545 M-F 32mm
Clau bola quadradet mas+fem G-545 M-F 63mm
Clau bola quadradet tu+mas G-545 M-PL 63mm
Clau bola quadradet tu+tu G-545 PL-PL 63mm
Clau bola quadradet tub+femella G-545 32mm
Clau bola quadradet tub+femella G-545 50mm
Clau bola quadradet tub+femella G-545 63mm
Colze tub+tub a 90º G-94 63mm
Enllaç tub+mascle G-91 63mm

Quantitat

Preu unitari
(€/ud)

Previsió
2 anys (€)

28
67
170
16
21
56
27
41
135
131
Total previsió 2 anys

LOT 4
BLOC 2 resta de materials
Clau bola quadradet fem+fem G-545 F-F 25mm
Clau bola quadradet fem+fem G-545 F-F 32mm
Clau bola quadradet fem+fem G-545 F-F 40mm
Clau bola quadradet fem+fem G-545 F-F 50mm
Clau bola quadradet fem+fem G-545 F-F 63mm
Clau bola quadradet mas+fem G-545 M-F 40mm
Clau bola quadradet mas+fem G-545 M-F 50mm
Clau bola quadradet mas+fem G-545 M-F 75mm
Clau bola quadradet tu+mas G-545 M-PL 32mm
Clau bola quadradet tu+mas G-545 M-PL 40mm
Clau bola quadradet tu+mas G-545 M-PL 50mm
Clau bola quadradet tu+mas G-545 M-PL 75mm
Clau bola quadradet tu+tu G-545 PL-PL 32mm
Clau bola quadradet tu+tu G-545 PL-PL 40mm
Clau bola quadradet tu+tu G-545 PL-PL 50mm
Clau bola quadradet tub+femella G-545 20mm
Clau bola quadradet tub+femella G-545 25mm
Clau bola quadradet tub+femella G-545 40mm
Colze 90º hembra+dado mov. G-986 3/4"x25
Colze 90º hembra+dado mov. G-986 3/4"x32
Colze llautó M-H 1/2"

Model

Fabricant

Quantitat

Preu unitari
(€/ud)

Previsió
2 anys (€)

6
14
10
5
6
11
32
11
20
3
5
3
23
6
8
20
15
21
15
20
3

8

En el supòsit que els models que s’indiquin siguin diferents als que consten a la fitxa tècnica que consta
al sobre B, la proposta serà rebutjada. També seran excloses aquelles empreses que presentin un preu
unitari superior al màxim establert al PPT per a cada producte, o presentin les proposicions econòmiques
que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament el preu que s’ofereix.
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LOT 4
BLOC 2 resta de materials
Colze llautó M-H 3/4"
Colze mascle+femella a 90º E-302 32mm
Colze mascle+femella a 90º E-302 63mm
Colze tub+tub a 90º G-94 20mm
Colze tub+tub a 90º G-94 25mm
Colze tub+tub a 90º G-94 32mm
Colze tub+tub a 90º G-94 40mm
Colze tub+tub a 90º G-94 50mm
Enllaç hembra+dado movil G-926 3/4"x25
Enllaç hembra+dado movil G-926 3/4"x32
Enllaç tub+femella a 90° G-98 25mm
Enllaç tub+femella a 90° G-98 32mm
Enllaç tub+femella a 90° G-98 40mm
Enllaç tub+femella a 90° G-98 50mm
Enllaç tub+femella a 90° G-98 63mm
Enllaç tub+femella a 90° G-98 75mm
Enllaç tub+femella G-92 20mm
Enllaç tub+femella G-92 25mm
Enllaç tub+femella G-92 32mm
Enllaç tub+femella G-92 40mm
Enllaç tub+femella G-92 50mm
Enllaç tub+femella G-92 63mm
Enllaç tub+femella G-92 75mm
Enllaç tub+mascle a 45º G-97 M 32mm
Enllaç tub+mascle a 45º G-97 M 40mm
Enllaç tub+mascle a 45º G-97 M 50mm
Enllaç tub+mascle a 45º G-97 M 63mm
Enllaç tub+mascle a 90° G-99 25mm
Enllaç tub+mascle a 90° G-99 32mm
Enllaç tub+mascle a 90° G-99 40mm
Enllaç tub+mascle a 90° G-99 50mm
Enllaç tub+mascle a 90° G-99 63mm
Enllaç tub+mascle G-91 20mm
Enllaç tub+mascle G-91 25mm
Enllaç tub+mascle G-91 32mm
Enllaç tub+mascle G-91 40mm
Enllaç tub+mascle G-91 50mm
Enllaç tub+mascle G-91 75mm
Machon reductor S-428 ½"x3/4
Machon reductor S-428 ½x3/8
Machon reductor S-428 1"x1/2
Machon reductor S-428 1"x1-1/4
Machon reductor S-428 1"x3/4
Machon reductor S-428 2"x1½
Machon reductor S-428 2½"x2
Machon S-430 ½"
Machon S-430 ¾"
Machon S-430 1"
Machon S-430 1¼"
Machon S-430 1½"
Machon S-430 2"
Machon S-430 2½
Maniguet d'unió tub+tub G-93 20mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93 25mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93 32mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93 40mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93 50mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93 63mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93 75mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93L Reparació 32mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93L Reparació 40mm
Maniguet d'unió tub+tub G-93L Reparació 50mm
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Model

Fabricant

Quantitat

Preu unitari
(€/ud)

Previsió
2 anys (€)

3
7
20
28
20
57
31
43
13
15
25
93
50
16
18
9
25
50
72
33
39
52
9
3
3
6
10
12
45
10
16
39
63
65
110
35
43
25
25
2
15
10
28
25
33
26
38
66
15
51
152
2
12
15
49
21
13
17
6
13
13
9
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LOT 4
BLOC 2 resta de materials
Maniguet d'unió tub+tub G-93L Reparació 63mm
Maniguet femella+femella E-303 1/2
Maniguet femella+femella E-303 3/4
Maniguet femella+femella E-303 1
Maniguet femella+femella E-303 1-1/2
Maniguet femella+femella E-303 1-1/4
Tap femella E-307 ½
Tap femella E-307 3/4
Tap mascle S-403 ½
Tap mascle S-403 3/4
Tap mascle S-403 1
Tap mascle S-403 1¼
Tap mascle S-403 1½
Tap mascle S-403 2
Tap mascle S-403 3/8
Te 3 rosca femella E-300 20mm
Te 3 rosca femella E-300 25mm
Te 3 rosca femella E-300 32mm
Te 3 rosca femella E-300 63mm
Te tres bocas unió tub G-96 20mm
Te tres bocas unió tub G-96 63mm
Te tub+tub central femella G-95 32mm
Te tub+tub central femella G-95 63mm
Tuerca reductora S-419 ½"x ¼
Tuerca reductora S-419 ½"x1
Tuerca reductora S-419 3/4"x1
Tuerca reductora S-419 3/4"x1¼
Tuerca reductora S-419 3/4"x1½
Tuerca reductora S-419 ½"x3/8
Tuerca reductora S-419 1"x1¼"
Tuerca reductora S-419 1"x2
Tuerca reductora S-419 1/2"x3/4
Tuerca reductora S-419 1¼"x½"
Tuerca reductora S-419 1¼"x1½
Tuerca reductora S-419 1¼"x2
Tuerca reductora S-419 1½"x2
Tuerca reductora S-419 2"x2½
Tuerca reductora S-419 2½"x3
Tuerca reductora S-419 3"x4

Model

Fabricant

Quantitat

Preu unitari
(€/ud)

Previsió
2 anys (€)

12
6
13
13
8
5
13
13
50
150
88
25
25
45
2
10
5
5
10
10
3
4
3
50
106
75
58
13
2
50
83
104
26
73
25
63
13
5
2
Total previsió 2 anys

A la vista dels preus unitaris anteriors, el preu total (IVA no inclòs) per al LOT 4 ACCESSORIS I CLAUS
DE LLAUTÓ PER A ESCOMESES és de ............................................................... euros, distribuïts
segons el bloc dels materials:
-

................................................. € import total dels 10 materials amb major rotació (bloc 1)

-

................................................. € import total de la resta de materials (bloc 2)

Als preus unitaris estan contemplades totes les despeses que el compliment de les condicions de la
licitació i el contracte pugui generar a l’empresa adjudicatària, llevat l’IVA que es facturarà com a partida
independent.
Lloc, data i signatura electrònica del representant legal de l’empresa
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