EXP. 3593/2018
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EMBOTELLADA MITJANÇANT FONTS REFRIGERADES,
GOTS D'UN SOL ÚS I GARRAFES D’11, 18,9 O 20 LITRES DE CAPACITAT PER ALS
DIFERENTS
EDIFICIS
DE
L'AJUNTAMENT
DE
CONSTANTÍ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SUMARI
1. Objecte.
És objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques, definir la contractació del subministrament
d'aigua embotellada mitjançant fonts refrigerades, gots d'un sol ús i garrafes d’11, 18,9 o 20
litres de capacitat, per a diverses dependències municipals de l’Ajuntament de Constantí, així
com la instal·lació, el manteniment i la higienització d'aquestes fonts.
El present Plec de Prescripcions Tècniques conté les condicions d’obligat compliment que haurà
de portar a terme l’empresa adjudicatària.
L'inventari actual de fonts existents i en previsió, repartides entre els diferents edificis de
l’Ajuntament de Constantí, és de 9 unitats, tot i que cal dir que la màquines d'aigua existents
no són propietat de l’Ajuntament de Constantí, sinó que pertanyen a la actual empresa
subministradora d'aigua embotellada. L'empresa adjudicatària, haurà de reposar i aportar el
total d'aquestes 9 unitats de màquines refrigerades, i completar la instal·lació amb una
màquina més al servei de Joventut municipal. També es preveu la possibilitat d’instal·lació
d’una màquina més durant la durada del contracte. Inicialment s’hauran d’instal·lar 10
màquines refrigerades amb la possibilitat d’1 unitat addicional, fins a un total màxim de 11
màquines refrigerades.
Per tant, durant la durada del contracte, es podrà ampliar, en el cas que sorgís la necessitat, en
algun nou servei i / o en algun ja existent, fins a un màxim d’1 màquina sobre la xifra inicial de
10 unitats. Les fonts seran subministrades en règim de cessió.
2. Nombre de fonts i ubicacions.
Fonts a instal·lar:
Les fonts que s’han d’instal·lar, una per a cada dependència i fixes per tot l’any, són les que
s’assenyalen en el quadre següent:
AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ
Núm.

Situació

CIF: P4304800H
Adreça

Partida
Dispensador
Pressupostària
de gots

1

Edifici Ajuntament

Carrer Major, 27, 3a. planta

2

Policia Local

Carrer de les Creus, 30, 1a. planta

3

Llar d’Infants

Plaça de les Escoles Velles, s/n, planta baixa

32100 – 22101

Si

4

Biblioteca

Plaça de l’Hospital, 1, 1a. planta

3321 - 22101

Si

5

Serveis Socials

Carrer Sant Pere, 49, 1a. planta

2310 – 22101

Si

6

Escola d’Adults

Carrer Sant Pere, 49, 2a. planta

3261 – 22101

Si

7

Escola de Música

Plaça de les Escoles Velles, s/n, planta baixa

3262 – 22101

Si

8

Ràdio Municipal

Carrer de l’Església Vella, 32, 1a. planta

334 – 22101

Si

9

Centre Obert

Carrer Angel Guimerà, 5, planta baixa

2310 – 22101

Si

Joventut

Carrer Sant Pere, 49, planta baixa

33700 - 22101

Si

10

92000 - 22101

Si

130 - 22101

Si

3. Detall tècnic.
3.1 Aquest subministrament està subjecte a la normativa que regula l’explotació i
comercialització d’aigües envasades per a consum humà, i qualsevol altra normativa que li
afecti.
Els productes hauran de venir envasats i protegits adequadament y amb el marcatge CE
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corresponent.
L'aigua envasada, objecte d'aquest subministrament, podrà ser qualsevol d'aquestes tres
opcions:
a) Aigües minerals naturals: Són aquelles aigües bacteriològicament sanes que tenen el seu
origen en un estrat o jaciment subterrani i que brollen d'una deu en un o diversos punts de
naixement, naturals o perforats. Es diferencien les restants aigües potables per la seva
naturalesa, caracteritzada pel seu contingut en minerals, oligoelements i altres components i,
de vegades, per determinats efectes, a més de per la seva puresa original. Les seves
característiques han estat conservades intactes, donat l'origen subterrani de l'aigua, mitjançant
la protecció de l'aqüífer contra tot risc de contaminació. Han de complir amb aquelles
característiques pròpies definides en la mateixa norma, així com amb els requisits de
reconeixement i autorització fixats per a aquest tipus d'aigües.
b) Aigües de brollador: Són les aigües potables d'origen subterrani que emergeixen
espontàniament en superfície o es capten mitjançant tasques practicades a l'efecte, amb les
característiques naturals de puresa que permeten el seu consum. Hauran de complir amb les
característiques pròpies definides en la norma, així com amb els requisits de reconeixement i
autorització fixats per a aquest tipus d'aigües.
c) Aigües preparades: Són aigües sotmeses als tractaments autoritzats fisicoquímics necessaris
perquè reuneixin les característiques establertes per la normativa. Entre elles, han de
diferenciar al seu torn els següents tipus:
- Potables preparades: quan procedeixin de font o captació i hagin estat sotmeses a
tractament perquè siguin potables, perdent així, si la tinguessin, la qualificació d'aigua de
font o aigua mineral natural.
No s'admetran ofertes d'aigua envasada, que procedeixin de les varietats:
1.- Aigües preparades d'abastament públic preparades: Entenent com aquelles, les aigües
potables preparades, envasades conjunturalment per distribució domiciliària, amb l'únic objecte
de suplir absències o insuficiències accidentals de les aigües de d'abastament públic.
2.- Aigües de consum públic envasades: Entenent com aquelles, les aigües potables de consum
públic, envasades conjunturalment per a distribució domiciliària, amb l'únic objecte de suplir
absències o insuficiències accidentals de les aigües de consum públic distribuïdes per la xarxa
general, i que a més reuneixen les característiques pròpies fixades per la legislació.
Prèvia a l'adjudicació, l'empresa proposada haurà d'especificar clarament quin és el tipus
d'aigua embotellada a subministrar.
Ha de complir explícitament, el Reial Decret 1798/2010, de 30 de desembre pel qual es regula
l’explotació i comercialització d’aigües minerals i aigües de deu (manantial) envasades pel
consum humà,
En el seu cas, les aigües preparades, hauran de complir el Reial Decret 1799/2010, de 30 de
desembre, pel qual es regula el Procés d'Elaboració i Comercialització de aigües preparades
envasades per al consum humà, en el seu cas, normativa superior o posterior que les
modifiqui.
3.2. El tipus de màquines a instal·lar seran acords a la naturalesa del servei que es presta:
•

màquines sortidors de font d’aigua

•

aigua freda i natural

3.3. La instal·lació de les màquines serà a càrrec de l’adjudicatari. Així mateix, correspondrà al
mateix el manteniment preventiu i correctiu de les màquines.
L’empresa adjudicatària haurà d’higienitzar i revisar les fonts un mínim de dues vegades al llarg
de l’any. Acreditant la seva realització i amb el personal qualificat. L’incompliment d’aquesta
condició serà motiu de resolució del contracte. Si durant la vigència del contracte, la legislació
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estipula un altre interval inferior, es realitzarà el que marqui la legislació. Dita sanitització es
realitzarà per recanvi d’un sol ús de tots els circuits pels quals circula l’aigua, s’inclouran també
en l’esmentat canvi els filtres bacteriològics d’aire. Serà obligatori que cada font d’aigua porti
algun distintiu on quedi reflectit la data de l’última higienització.
En cas d’avaria de qualsevol màquina, aquesta haurà de ser reparada, o al seu cas,
reemplaçada, en un termini de temps no superior a 48 hores, sense cap cost per l’Ajuntament
de Constantí.
3.4. La instal·lació i posada en funcionament de les màquines s’efectuarà en un termini no
superior a 1 mes des de la signatura del contracte.
3.5. l’empresa adjudicatària senyalitzarà correctament a cada màquina: el nom de l’empresa, el
nombre de telèfon i domicili.
3.6. L’empresa adjudicatària instal·larà prestatgeries especifiques per a l’emmagatzematge de
les garrafes d’aigua, amb una capacitat d’entre 2 i 4 garrafes per prestatgeria. Se
subministraran un mínim d’1 prestatgeria per font, sense cap cost per l’Ajuntament (ni fiances
o dipòsits). Les fonts d'aigua hauran de ser noves o amb una antiguitat màxima de dos anys,
hauran d'estar degudament identificades i disposar, com a mínim, d'aixeta d'aigua freda i
calenta o natural.
Es col·locaran en espais habilitats sempre amb la supervisió i l'acceptació prèvia dels
responsables de cada equipament.
3.7. El nombre de fonts es pot modificar conforme a les necessitats de l'Ajuntament.
3.8. El servei de lliurament de les garrafes d’aigua s’ajustarà a les necessitats de l’Ajuntament
de Constantí, i es realitzarà en un màxim de 48 hores a partir de l’emissió de la comanda.
El subministrament de les garrafes es realitzarà a peu de font per l’empresa adjudicatària i dins
de la franja horària laboral dels centres de l’Ajuntament de Constantí.
Periòdicament i ajustat a les necessitats de cada edifici l’empresa deixarà l’estoc suficient per a
cada font, en cadascun dels llocs on es trobin ubicades.
Les garrafes es subministraran sense cap tipus de fiança o dipòsit.
3.9. Els elements i formats del subministrament són:
•

Garrafes d’11 L., 18,9 L. o 20 L. (l’envàs ha de ser reutilitzable).

•

Gots no reutilitzable i biodegradable de 200 cc.

4. Termini d’instal·lació de les màquines i durada del contracte.
En el termini màxim d’1 mes des de la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària
haurà de posar en total funcionament les màquines relacionades en la prescripció 2a. d’aquest
Plec.
La durada del contracte serà de 2 anys, amb possibilitat d’una pròrroga de dos anys més.
Aquest contracte no té cap tipus de revisió de preus.
5. Documentació tècnica.
Previ a l’adjudicació, l'empresa proposada haurà de lliurar a aquesta entitat la documentació
tècnica i DECLARACIÓ DE CONFORMITAT de les fonts. És un document escrit mitjançant el qual
el fabricant o el seu representat establert a la Unió Europea declara que el producte
comercialitzat satisfà tots els requisits essencials establerts per la normativa d'aplicació. La
firma d'aquest document autoritza la col·locació del marcat CE quan així ho prevegi la Directiva.
Dades a incloure:
•

Procedència i tipus d’aigua a subministrar.

•

Garrafes reutilitzables i sense “bisfenol-A” en la seva composició.
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•

Model i característiques de les fonts d’aigua.

•

Model i característiques de les prestatgeries.

•

Nombre dels Organismes notificats que hagin intervingut en l’avaluació de la conformitat
del producte.

•

Pla d’higienització.

•

Pla de distribució de les garrafes i gots.

•

Temps de resposta davant d’avaries.

•

Certificacions ISO i altres de que disposi l’empresa.

•

Acreditació control sanitari de l’aigua. Un informe d'anàlisi, recent dels dotze (12) últims
mesos, on es doni compliment als Paràmetres especificats en un o altre Reial Decret,
depenent de la tipologia de l'aigua.

Les empreses licitadores que no presentin la pertinent documentació tècnica que corrobori el
compliment de les condicions estipulades, seran excloses del procés de licitació.
6. Prevenció de riscos laborals.
L'empresa adjudicatària i els seus empleats resten obligats a complir, en tot moment, amb la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme al Reial Decret de 30 de
gener pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de
Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats; adoptant les mesures oportunes a tal
efecte i durant l'execució del subministrament, seguint les directius especificades per
l'Ajuntament de Constantí en aquest sentit.
La prestació objecte del present contracte s'inclou en l'àmbit d'aplicació de la Llei 31/1995 de 8
de novembre de 1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
7. Responsabilitat civil.
L'empresa adjudicatària ha de tenir subscrita una pòlissa d'assegurances, que cobreixi els
danys eventuals derivats de l'actuació del personal al seu càrrec o del servei a desenvolupar,
així com la responsabilitat civil front a tercers amb una cobertura mínima de 600.000,00 euros
per sinistre i any, d'acord amb el que s'estableix en el plec de clàusules administratives
particulars que regula aquest contracte.
8. Accions per a una contractació pública responsable.
A l'inici de l’execució del contracte l'empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla d'igualtat
entre homes i dones durant l'execució del contracte, en els termes que estableix la Llei
orgànica 3/2017 sobre la igualtat efectiva entre homes i dones.
Constantí, a data de signatura electrònica
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