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1.- CCBRAVA - LLUÍS SALA, SA-Cap del Servei d'Abastament i Regeneració, de l' CONSORCI
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 211877 ORCG2-BMYTP-RUL65 EDEEB0ED9AA0FE8FEDD6FAFE8A0237BA9B06F205) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Núm. Expedient 2022 / 273
Servei de Contractació i Compra Pública
LS/mp
D050302

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
1. OBJECTE DEL CONTRACTE.
Reposició de claraboies a l’ETAP d’Empuriabrava.
CPV: 44115400-3 Claraboies

2. DURADA DEL CONTRACTE.
4 mesos a partir de la notificació de l’adjudicació.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
L’objecte de l’actuació comprèn els següents treballs:
 Retirada de les claraboies existents
 Construcció d’un muret perimetral al voltant de totes les obertures de les
claraboies
 Subministrament i col·locació de les noves claraboies
 Redacció de document d’avaluació de riscos en l’obra i posada en pràctica de
totes les mesures previstes
 Redacció i lliurement d’informe detallat dels treballs realitzats
4. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI.
Realització dels treballs descrits a l’informe adjunt en el termini i pel preu establerts.
5. LLOC I FORMA DE PAGAMENT.
Les feines es faran a l’ETAP d’Empuriabrava, Coordenades: 42.247888, 3.104043.
Enllaç a Google Maps: https://goo.gl/maps/tjsx5oVr9HJe9zRQ7.
La facturació electrònica s’efectuarà una vegada finalitzada l’actuació i s’hagi
presentat la documentació requerida, via el següent enllaç:
https://www.seu-e.cat/ca/web/ccbgi/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tra
mits/instancia-generica.
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6. PREU.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 211877 ORCG2-BMYTP-RUL65 EDEEB0ED9AA0FE8FEDD6FAFE8A0237BA9B06F205) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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14.380,00 IVA no inclòs; 17.399,80 € IVA inclòs.
7. CRITERIS DE VALORACIÓ.
Les ofertes hauran d’incloure les característiques de les claraboies proposades, que
hauran de ser consistents amb les sol·licitades pel Consorci d’Aigües.
Les ofertes que no incloguin les característiques de les claraboies, o que no
s’ajustin a les demanades, no seran tingudes en compte en la valoració.
Es desestimaran les ofertes que superin en 5 punts percentuals (5%) el percentatge
mitjà de les baixes de les ofertes presentades.
D’entre les ofertes restants se seleccionarà la més econòmica que compleixi amb
les característiques i els requisits tècnics especificats en aquest informe.
La proposta de claraboies presentada es considerarà vinculant.
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