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PROPOSTA DEL SERVEI / MEMÒRIA DE NECESSITATS
(als efectes de l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP))
Tipus de contracte: Contracte de subministrament
Objecte del contracte: Subministrament d’un interruptor de BT pel sistema de sanejament de
la Vall del Ges
Procediment de contractació: Obert simplificat abreujat
Tramitació:
Ordinària
Codi CPV: 31200000-8 (Aparatos de distribucion y control de electricidad), 31600000-2
(Equipo y aparatos electricos)
Òrgan de contractació:
President
Classificació exigida:
No s’exigeix classificació, a l’empara de l’article 77 de la LCSP.
Pressupost de licitació, IVA exclòs: catorze mil set-cents euros
IVA: 21 %
(14.700,00 €)
Pressupost de licitació, IVA inclòs: disset mil set-cents vuitanta-set euros (17.787,00 €)
Valor estimat del contracte, IVA exclòs: catorze mil set-cents euros (14.700,00 €)
Fonts de finançament: ACA (L’atribució de
Aplicació pressupostària: 18 160 63700
recursos en concepte de reposicions i millores
a l’àmbit del Consell Comarcal d’Osona 2021)
Divisió per lots:
No
Nombre de lots:
Lloc d’execució: Osona
Durada del contracte:
2 mesos
Modificació del contracte: No
Cessió del contracte:
No
Subcontractació:
Si
Possibilitat de pròrroga:
No
Durada de la pròrroga:
Garantia provisional:
No
Garantia definitiva: No
5 % de l’mport d’adjudiació
Termini de garantia:
1 any
MOTIVACIÓ DEL PROCEDIMENT ESCOLLIT
Es proposa el procediment simplificat abreujat per raó de quantia.
NECESSITATS A SATISFER
L’Estació d’Aigües Residuals (EDAR) de la Vall del Ges es va incorporar a la gestió dels
sistemes de sanejament de l’àmbit del Consell Comarcal d’Osona l’any 1995 arran de l’inici
del període d’explotació de l’empresa Depuradores d’Osona SL.
L’any 1993 la Junta de Sanejament va construir la depuradora de la Vall del Ges per tal de
gestionar els sistemes de sanejament dels municipis de Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç
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de Torelló i Torelló. Anys més tard es va incorporar al sistema les urbanitzacions de La Riera
a Sant Pere de Torelló i de Conanglell a les Masies de Voltregà.
La depuradora és de tipus biològic amb fangs activats d’aeració prolongada amb
configuració ORBALL i presenta 2 decantadors secundaris.
L’EDAR de la Vall del Ges té un subministrament en mitja tensió i disposa d’un
transformador per alimentar la planta a baixa tensió i aquest té el corresponent interruptor de
baixa tensió (BT).
L'any 2018 es detecta un funcionament inadequat de l’interruptor de BT. Actualment
l’interruptor està en funcionament. El fabricant recomana fer-ne una revisió periòdica al banc
de proves, i donat el temps de funcionament de l’equip es considera descatalogat i s’ha de
procedir a la seva substitució per un amb les mateixes característiques.
Per tant, és necessari el subministrament d’un interruptor de BT de les mateixes
característiques que l’actual.
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
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El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de catorze mil setcents euros (14.700,00 €), més tres mil vuitanta-i-set, corresponents al 21% d’IVA..
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. En tot cas les ofertes que excedeixin
el pressupost base de licitació resultaran excloses del procediment.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’article 100 i concordants de la LCSP.
El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes
i indirectes.
Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el
següent:
Costos directes
Total

Import
12.352,94 €
12.352,94 €

Total

Import
1.605,88 €
741,18 €
2.347,06 €

Interruptor de BT

Costos indirectes
Despeses Generals (inclou el transport)
Benefici industrial
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Resum
TOTAL (sense IVA)
IVA
Total

Import
14.700,00 €
3.087,00 €
17.787,00 €

El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix i ha d’incloure, com a
partida independent, l’Impost sobre el Valor Afegit.
En el preu del contracte es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de
qualsevol tipus que els siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin per a
l’adjudicatari com a conseqüències del compliment de les obligacions contemplades en el
present plec i en el plec de prescripcions tècniques.
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ (article 202 de la LCSP)
Les condicions especials d’execució són:

a) Reducció de les emissions d’efecte hivernacle en el procés de fabricació de l’equip.
CRITERIS DE SOLVÈNCIA
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S’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica i
professional, atès que la licitació es realitza mitjançant un procediment obert simplificat
abreujat, d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP.
VALORACIÓ DE LES OFERTES
B) Criteris avaluables de forma automàtica, fins un màxim de 50 punts (100 %).

a) Oferta econòmica, fins a 50 punts.
La puntuació de les propostes es calcularà d’acord amb la següent fórmula:

Sent,
Punts de l’oferta a valorar
Oferta a valorar
Oferta més econòmica de totes les valorades
Preu de licitació
Punts màxims que es poden obtenir en aquest apartat
Juntament amb la puntuació s’aportarà una fitxa tècnica de l’equip subministrat. En el
cas que l’equip ofertat no s’ajusti als requisits dels plecs, aquesta oferta es puntuarà
amb 0 punts.
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Les ofertes amb valors anormals o desproporcionades s’apreciaran quan l’oferta
econòmica sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica dels
percentatges de baixa.
Per calcular aquesta mitjana aritmètica, en el supòsit que s’admetin menys de deu
ofertes, però més de cinc, s’exclourà la oferta més cara i la més econòmica. En el
supòsit que s’admetin a licitació deu o més ofertes, s’exclouran les dues més cares i
les dues més econòmiques.
Si el nombre d’empreses admeses a licitació és igual o inferior a cinc, no s’exclourà
cap oferta per realitzar el càlcul de la mitjana aritmètica.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormal o desproporcionada, es sol·licitarà als licitadors afectats, per
escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents
components de la seva oferta i un informe acreditatiu que l’oferta econòmica no va en
detriment del compliment escrupolós dels requeriments tècnics i de seguretat del
projecte, el que haurà de complimentar-se davant l’òrgan de contractació en el
termini de 3 dies hàbils a partir de la rebuda de la petició de justificació.
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Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades l’òrgan de contractació
acordarà la seva recepció o rebuig.

Aquesta es la proposta de necessitats que es proposa, per dur a terme la licitació
esmentada.
Signat,
La tècnica de sanejament.

