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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Expedient de contractació relatiu al control sanitari del servei d’abastament
d’aigua potable del municipi
1) Antecedents i necessitat del contracte
D’acord amb les competències i obligacions que es deriven del Real Decret
140/2003, del 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de al qualitat
de l’aigua de consum humà, s’informa favorablement la contractació dels controls
analítics corresponents tant al sistema d’autocontrol en l’abastament del servei
municipal d’aigua, com dels controls corresponents de vigilància sanitària que es
realitzen als controls a aixeta de consum per l’any 2022.
2) Divisió en lots de l’objecte del contracte
No es considera adient la divisió del contracte en lots donat que el servei que es
licita és únic. Afegir que dividir el contracte en lots no incrementaria ni potenciaria
la concurrència empresarial, ni generaria un avantatge des del punt de vista
econòmic a favor de l’Ajuntament.
3) Manca de mitjans personals
Al tractar-se d’un contracte de serveis i d’acord amb les previsions de l’article
116.4.f) de la Llei de contractes del sector públic es posa de manifest que
l’Ajuntament no disposa de mitjans personals i materials per dur a terme aquesta
tasca.
4) Procediment
En referència al procediment de licitació es proposa el procediment obert
simplificat sumari.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

5) Criteris d’adjudicació
Al preu més baix
6) Dades econòmiques del contracte
La despesa derivada d’aquesta contractació és de 2.732,00 € més 573,72 €
d’IVA que suposa un import total de 3.305,72 €, que es farà efectiva amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries següents:
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Aplicació
pressupostària

Concepte

Exercici

1.1611.22728

Controls
d’aigua

2022

Import
sense IVA
2.732,00 €

IVA Import IVA Import total
21%

573,72 €

3.305,72 €

Alhora de calcular l’import de la licitació s’han utilitzat els següents imports
unitaris màxims.
CONTROLS
Control complet
Control + alumini dipòsit
Control + alumini xarxa

IMPORT UNITATS
370,00 €
4
80,00 €
3
70,00 €
6

IMPORT
1.480,00 €
240,00 €
420,00 €

Control sense alumini dipòsit

78,00 €

2

156,00 €

Control sense alumini xarxa

78,00 €

2

156,00 €

Control a aixeta a consumidor (únic metall alumini)

70,00 €

4

280,00 €
2.732,00 €

Durada contracte
El contracte és de l’1 d’abril a 31 de desembre de 2022, amb una durada total de
9 mesos.
Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i
concordants de la LCSP, és de 3.141,80 € més 659,78 € d’IVA.
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7) Requeriments exigits per a presentar-se a la licitació
Presentació de la documentació acreditativa de donar compliment a l’article 16
de laboratoris de control de la qualitat del agua de consumo humà del Real
Decret 140/2003, del 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l’aigua de consum humà.
8) Condicions especials d’execució
1. Que l'empresa contractista garanteixi la afiliació i l'alta en la Seguretat Social
de les persones treballadores destinades a l'execució del contracte. A efectes de
comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan
aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar
aquest compliment.
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2. Que l'empresa contractista garanteixi el pagament en temps i forma dels
salaris del personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista
haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una
declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.
9) Possibilitat de modificació del contracte
Es preveu una modificació d’un 15% del contracte, amb motiu que per imposició
legal o de l'autoritat sanitària, s'hagin de realitzar un major o menor nombre
d'analítiques durant el període de vigència del contracte.
10) Termini de garantía del contracte
No es fixa un termini de garantia

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Santa Maria de Palautordera
Rosa Maria Alentorn Farré
Tècnica en medi ambient municipal
Signat electrònicament

