COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE
-----

NIF Q-4367035-E

Anunci de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre,
pel qual es fa pública la licitació d'un (1) contracte d'obres (exp.
CGRCDE006)
OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU ’“OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE
L'AIGUA AL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE. REVESTIMENT I
CONDICIONAMENT DE L'AVANTCANAL. T.M. XERTA”
1) Entitat adjudicadora Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta
de l'Ebre en virtut de l'encàrrec de gestió de l'Agència Catalana de l'Aigua per a
l'execució d'obres per a un millor aprofitament d'aigües recuperades amb les
previsions de la Llei 18/1981 d'1 de juliol d'actuacions en matèria d'aigües de
Tarragona.
2) Obtenció de documentació
a) Entitat: Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre
b) Domicili: Passeig Canal 43-49, 43870 Amposta (Tarragona)
c) Telèfon: 977 700 451
d) Correu electrònic: admin@comunitatregants.org
e) Perfil del contractant i obtenció de documentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/
f) Data límit d'obtenció de documents i plecs de contractació: fins a la
data de presentació de les ofertes indicada en l’anunci publicat en el Perfil
del Contractant.
g) Codi NUTS ES514
3) Dades del contracte
a) Descripció del contracte: Obres del projecte constructiu “Optimització de
l'ús de l'aigua al Canal de la Dreta de l'Ebre. Revestiment i condicionament
de l'avantcanal. T.M. Xerta”
b) Admissió de pròrroga: NO
c) Divisió en lots i número de lots: NO
d) Àmbit geogràfic: Xerta
e) Durada de l'execució del contracte: 14,5 mesos repartits en tres
anualitats. Els dos primers punts formen part de la mateixa anualitat:
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 4 mesos per a l’encàrrec i fabricació dels equips hidràulics. Aquesta fase
no implica cap activitat purament constructiva.
 3,5 mesos per als treballs d’adequació necessaris per a la instal·lació
dels equips hidràulics a les instal·lacions de l’obra, incloent-hi la
col·locació de la comporta de tipus enclusa i el desguàs associat.
 3 mesos per al revestiment del canal i la seva connexió al revestiment
existent així com l’execució de la rampa d’accés i el camí de servei.
 3 mesos per a la instal·lació del deflector, del sobreeixidor i del bol
esmorteïdor associat així com la protecció del massís rocós amb la
malla metàl·lica.
Veure condicions d'especial execució pel que fa a terminis d'execució de l'apartat
4. Termini d'execució de l'Annex I del plec de clàusules administratives particulars
de licitació.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV : 45240000-1 Treballs de construcció per a projectes hidràulics
h) Codi NUTS ES514
i) Data límit d'obtenció de documents i informació:
Els documents es troben disponibles, en forma digital, a la plataforma fins
a la data límit de presentació d’ofertes. Les persones interessades en el
procediment de licitació podran dirigir-se a l’òrgan de contractació i
sol·licitar aclariments del que estableixin els plecs o la resta de
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler
d’avisos de l’espai virtual de licitació amb una anticipació de dos dies
abans de la finalització del termini de presentació de les proposicions.
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del
tauler esmentat, residenciat en el perfil del contractant de l’òrgan.
4) Tramitació del procediment
a) Codi expedient: CGRCDE006
b) Tipus d’expedients: obres
c) Tramitacions: ordinari
d) Procediments: obert
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
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5) Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 2.800.542,36 euros sense IVA. Import total
IVA inclòs: 3.388.656,26 euros.
b) Pressupost base de licitació: 2.800.542,36 euros sense IVA. Import total
IVA inclòs: 3.388.656,26 euros.

6) Admissió de variants: NO

7) Garanties
a) Provisional: D’acord amb l’article 106.1 LCSP no s’exigeix.
b) Definitiva: D’acord amb l’article 107 LCSP s’exigeix una garantia definitiva
d’un 5% de l’import d’adjudicació.
8) Requisits específics
a) Classificació empresarial
Grup

E

Subgrup

7

Categoria

4 (o e)

Classificació: veure apartat 8 del quadre de característiques del procediment de
contractació del PCAP (annex I).
b) Solvència: Veure apartat 6 i 7 del punt 2.3.1 del PCAP.
9) Criteris d'adjudicació: Criteris avaluables mitjançant judici de valor 20 punts i
Criteris econòmics i altres avaluables mitjançant fórmules 80 punts.
10) Condicions especials i essencials d'execució a les quals està sotmesa
l'execució del contracte: Subterminis d'execució de l'apartat 4. Termini
d'execució de l'Annex I del plec de clàusules administratives particulars de
licitació.
11) Envio d'anunci al DOUE: NO
12) ACP aplicable al contracte: Sí
13) Termini de presentació d'ofertes:
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a) Data límit de presentació d'ofertes: 26 dies naturals des de l'endemà de
la publicació d'aquest anunci en el Perfil de Contractant (en horari de
registre abans de les 14 h).
b) Documentació a presentar: 3 sobres amb la documentació requerida en
el plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació d'ofertes: Registre General de la Comunitat de
Regants Passeig Canal 43-49 Amposta. No s'admetrà presentació de
l'oferta per Correu Administratiu ni correu electrònic.
14) Obertura pública d'ofertes
Obertura de pliques (Sobre 1)*: Domicili Comunitat de Regants.
El tercer dia hàbil posterior a la presentació de les ofertes (s'anunciarà en el perfil
del contractant data i hora). Aquest acte no és públic.
Obertura de pliques (Sobre 2)*: Domicili Comunitat de Regants.
El setè dia hàbil posterior a la presentació de les ofertes (s'anunciarà en el perfil
del contractant, data i hora). Aquest acte no és públic.
La valoració de les ofertes del sobre 2 es farà pública abans de la 3a sessió de la
mesa de contractació, en acte públic.
Obertura pública de pliques (Sobre 3)*: Domicili Comunitat de Regants.
A partir del setè dia natural posterior a la presentació de les ofertes i sense que
excedeixi del vintè dia posterior a aquesta data (s'anunciarà en el perfil del
contractant, data i hora). Aquest acte és públic.
* La Comunitat de Regants es reserva el dret de modificar les dates d'obertura
dels diferents sobres, avisant a través del seu perfil del contractant amb 48 hores
d'antelació.
16) Previsió de modificacions de plecs: NO
17) Llengua o llengües en què s'han de presentar les ofertes: Català o
castellà
18) Règim de recursos: veure clàusula 8 del PCAP
19) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l'oferta: 6
mesos a partir de la data de l'obertura del sobre 2
20) El contracte està relacionat amb un programa o projecte finançat amb
fons de la Unió Europea: NO
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21) Pagament de certificacions: als 15 dies de rebre la Comunitat General de
Regants de l'Agència Catalana de l'Aigua el pagament de l'import de la certificació
corresponent.
22) Data d’enviament de l'anunci: 29 d’abril de 2021
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