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ANUNCI
Per resolució de Presidència número 2021PRES000221 de data 16 de juny de 2021, es va
aprovar la licitació, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte de subministrament “Subministrament d’un
interruptor de BT pel sistema de sanejament de la Vall del Ges”, pel procediment obert
simplificat abreujat (tramitació sumària) i amb un únic criteri d’adjudicació.
Per resolució de Presidència número 2021PRES000231 de data 17 de juny de 2021, es va
esmenar la resolució d’aprovació de la licitació atès que hi havia un error material a la
clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars, concretament en la part on es
fa referència al termini de presentació de proposicions.
1.- Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)

Organisme: Consell Comarcal d'Osona
Dependència que tramita l'expedient: Cicle de l’Aigua
Número d’expedient: 1431-000002-2021 (X2021000207)

2.- Objecte del contracte:
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a)
b)

Tipus de contracte: Subministrament
Descripció: 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 que 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.

c)
d)
e)

Divisió per lots: no
Lloc d’execució: Torelló (Osona)
Durada del contracte: 2 mesos

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a)
b)
c)

Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert simplificat abreujat (tramitació sumària)
Forma d’adjudicació: Un únic criteri d’adjudicació

4.- Pressupost base de licitació: 14.700,00 euros, més el 21 % d’IVA.
5.- Garanties:
a)

Provisional: No
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b)
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Definitiva: No

6.- Obtenció de documentació i informació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Consell Comarcal d'Osona.
Domicili: carrer de l’Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, núm. 5, 3a. planta.
Localitat i CP: 08500 Vic
Telèfon: 93. 883.22.12
Telefax: 93. 889.56.32
Pàgina web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ccosona/customProf
Data límit per obtenir documentació i informació: Fi del termini de presentació de
proposicions.

7.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: Fins a les 14 hores del cinquè dia hàbil següent al de la
publicació al Perfil del Contractant.
b) Documentació que s'ha de presentar: Figura a la clàusula 14 del plec de clàusules
administratives particulars
c) Lloc de presentació ofertes: mitjançant Sobre digital (e-LICITA):
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ccosona/customProf

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Fins a la
data d’acceptació del contracte amb l’adjudicatari.
e) Admissió de variants: No
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8.- Obertura de les ofertes:
L’obertura del sobre únic de les ofertes, es farà en acte no públic, a les dotze hores del tercer
dia hàbil següent al que posi fi al termini de presentació de pliques.
9.- Criteris d’adjudicació:
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa
són els que s’estableixen a la clàusula 15 del plec de clàusules administratives particulars.
10.- Condicions especials d’execució:
Les establertes a la clàusula 22 del plec de clàusules administratives particulars.
11.- Altres informacions:
a)

Les oficines del Consell estan obertes al públic de dilluns a divendres de les 9 a les 14
hores, i els dimecres de 17 a 19 hores, excepte en la situació actual en que, per
recomanacions de les autoritats sanitàries, es demana que es restringeixin tant com sigui
possible les reunions i/o trobades i l’atenció presencial a les oficines es fa amb cita prèvia.
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En el cas que el venciment d'algun dels terminis que assenyala aquest anunci s'escaigui
en un dissabte o bé un festiu, s’entendrà traslladat automàticament al primer dia hàbil
següent.

El gerent

