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1.

INTRODUCCIÓ

Al Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei
d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament
Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua TerLlobregat, en endavant ATL.
El contracte té com a objectiu el subministrament de materials industrials per al manteniment
de les instal·lacions industrials d’ATL, i es licitarà i executarà en el termes establerts a
l’article 33 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, sobre contratación y en base a los artículos 219 y siguientes de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Durant la duració del contracte, ATL realitzarà comandes d’acord a les seves necessitats,
basades en la selecció prèvia realitzada i en les condicions econòmiques i tècniques
ofertades pels diferents licitadors.
El present Plec es redacta com a complement al Plec de condicions administratives
particulars, amb l’objectiu de regular les condicions tècniques pel subministrament de
material industrial, objecte del citat contracte.

2.

JUSTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS

La necessitat i idoneïtat del contracte es justifica perquè es necessita disposar dels
subministres pel manteniment de les instal·lacions industrials d’ATL d’una forma:
 Àgil (per maximitzar les garanties de la disponibilitat de l’abastament d’aigua).
 En les condicions de qualitat dels productes que garanteixin les necessitats d’ATL.
 D’acord amb les OT’s i els BI’s del GMAO d’ATL
3.

OBJECTE

El present plec té com a objecte definir l’abast de les ofertes pel subministrament de material
industrial dividit en 4 lots, i els detalls que han de contenir aquestes ofertes.
4.

ABAST I DEFINICIÓ DEL CONTRACTE

L’abast del contracte inclou el subministrament dels articles que es referencien en el present
plec, i que es diferencien en les categories de material estàndard i material no estàndard.
S’han definit els següents lots:
 Lot 1: subministrament de materials elèctrics.
 Lot 2: subministrament de materials mecànics.
 Lot 3: subministrament d’actuadors motoritzats.
 Lot 4: subministrament de membranes i calderons.
Es podrà fer una adjudicació diferent per cadascun dels lots.
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Els annexos 1.1, 2.1, 3.1 i 4.1 corresponen als quadres de preus de cada lot en base a una
previsió de les unitats que es consumiran de cada referència dels articles estàndard durant
la vigència del contracte (Factor F de cada referència per cada any).
El Factor F no representa necessàriament el consum que finalment es produirà, el qual pot
variar substancialment en funció de les necessitats d’ATL.
Els annexos 1.2, 2.2, 3.2 i 4.2 corresponen als pressupostos de cada lot en base als
quadres de preus, afegint-hi les corresponents partides alçades per als materials no
estàndard.
Les partides alçades per als materials no estàndard són per a cobrir noves necessitats no
identificades actualment.
Els pressupostos de licitació són a títol orientatiu, no comportant en cap cas una obligació a
esgotar-los per part d’ATL.
Per a facilitar la elaboració de les ofertes per part dels licitadors s’ha preparat quadres de
preus amb preus a zero en format excel que fan el càlcul de la oferta automàticament.
Les ofertes econòmiques es presentaran per a cadascun dels lots dels que l’empresa vulgui
formar part de la licitació, i s’hauran de preparar omplint el corresponent excel de preus zero
tot seguint aquestes premises:
 La partida alçada per a materials no estàndard de cada lot no es podrà modificar a l’alça
ni a la baixa.
 Alguns dels materials del lot 4 tenen especificacions tècniques d’obligat acompliment que
están detallades en el annex 4.3 d’aquest plec.
 No es pot canviar els factors F, només els preus.
 En cada lot es contempla un número màxim de referències que els licitadors podrán no
ofertar (per al lot 1 són 50 referències, per al lot 2 són 30 referències, per al lot 3 són 2
referències i per al lot 4 és 1 referència). En cas de no ofertar alguna referencia s’haurà
de posar el preu estimat per ATL per tal que es puguin homogeneïtzar totes les ofertes.
 Per a contemplar els casos de possible obsolescència tècnica d’algun dels materials
llistats i també per a contemplar les possibles necessitats dels licitadors es permet que
aquests
ofertin
marques/models
similars,
sempre
i
quan
siguin
compatibles/intercanviables i de prestacions iguals o superiors. Si per compatibilitzar
calen accessoris, aquests aniran inclosos en el preu ofertat i caldrà que la descripció
englobi el material i tots els accessoris necessaris.
 Els preus unitaris s’hauran d’introduïr any per any.
 Els preus seran presentats en €/unitat, amb dues xifres decimals i sense IVA.
Tant l’incompliment d’alguna d’aquestes premises com qualsevol modificació de l’Excel que
alteri el seu normal funcionament comportaran l’exclusió de l’empresa de la licitació.
Les ofertes es valoraran mitjançant criteris econòmics i criteris automàtics objectius.
Per a la valoració mitjançant criteris econòmics es prendrà com a oferta el pressupost
resultant del càlcul automàtic del excel de preus zero.
Per a la valoració mitjançant criteris objectius automàtics, les empreses que vulguin formar
part de la licitació hauran de facilitar següent informació:
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Certificació de Qualitat ISO 9001:2015, en cas de disposar-la.
Taula amb les adreces habituals des d’on s’enviaran els materials referents a
cadascun dels lots als que vulgui optar cada empresa, amb les distàncies (calculades
amb https://www.distanciasentreciudades.com/) en kilòmetres per carretera des
d’aquests centres d’enviament fins a:
- L’ETAP Ter (Afores s/n, 08440 Cardedeu).
- L’ETAP Llobregat (carretera de Martorell a Olesa Km 4,6, 08630 Abrera).
Adreça d’enviament

Distància en Km per
carretera fins a l’ETAP
Ter

Distància en Km per
carretera fins a l’ETAP
Llobregat

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

D’una banda, ATL adjudicarà cada lot en funció a la millor proposta per part dels
concursants, tenint en compte la totalitat dels criteris de valoració descrits en aquesta
licitació. L’oferta adjudicada serà d’aplicació i immodificable durant tota la vigència del
contracte.
En el present contracte no es permet que una mateixa empresa resulti adjudicatària de més
d’un lot (a excepció del cas en que només hi hagi una oferta vàlida d’una mateixa empresa
en diversos lots).
Els lots s’adjudicaran a l’empresa que presenti una puntuació tècnica-econòmica més
elevada.
En el cas que una mateixa empresa obtingui la màxima puntuació en més d’un lot, li serà
adjudicat el lot en el que hi hagi obtingut la puntuació més elevada.
La resta de lots en que aquesta empresa hagi obtingut la màxima puntuació s’adjudicaran a
la següent empresa que no tingui adjudicat cap lot i tingui la màxima puntuació.
D’altra banda, ATL es reserva el dret de deixar sense adjudicació alguns dels lots objecte
d’aquesta licitació en el cas que no resulti possible adjudicar els 4 lots (per exemple si no hi
ha ofertes en un/alguns dels lots, o si cap de les que hi ha acompleix amb les solvències
tècnica i econòmica).
Tots els preus es gravaran amb l’IVA exclòs.
5.

CONDICIONS TÈCNIQUES
5.1.

ARTICLES OBJECTE DEL CONTRACTE

Els articles objecte del contracte es dividiran en dos grans grups:
Articles estàndard
Són tots aquells materials que s’utilitzen de manera habitual per part de l’equip de
manteniment d’ATL, i que es troben en estoc al magatzem de forma continuada, amb alt
índex de rotació.
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Aquests articles són els que es relacionen als Annexos 1.1, 2.1, 3.1 i 4.1. Els licitadors
presentaran oferta sobre el quadre de preus dels articles estàndard que apareixen en els
esmentats Annexos. Es puntuarà segons s’indica en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars l’oferta de les posicions referenciades en els esmentats Annexos.
Articles no estàndard
Són tots aquells articles d’ús menys habitual, i que no estan referenciats als Annexos 1.1,
2.1, 3.1 i 4.1, però que es detecta la seva necessitat durant el període de validesa del
contracte. També es pretén cobrir noves necessitats no identificades actualment.
5.2.

OPERATIVA DEL SUBMINISTRAMENT

ATL designarà a un tècnic responsable del seguiment del Contracte per cadascuna de les
unitats emissores, que serà el que indicarà en cada subministrament el lloc de lliurament.
Durant la fase de lliurament, les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar
tots els articles que se’ls sol·licitin d’acord amb les característiques, marques, models i
especificacions requerides per ATL, en cada cas. Si un cop iniciada la fase de
subministrament, l’adjudicatari es veiés obligat per causes alienes a la seva voluntat, a
canviar de marca o model d’algun articles, ho haurà de comunicar prèviament i no podrà
realitzar el lliurament d’aquest sense l’autorització pertinent. L’article proposat com a
substitut no podrà tenir un preu superior al substituït, a excepció d’un acord i acceptació
prèvia per part d’ATL.
L’adjudicatari inclourà els codis d’article d’ATL als seus albarans de lliurament. Aquests
hauran de venir valorats i incloure també el número de comanda de compra de referència.
Pel correcte lliurament del material subministrat caldrà emprar embalatges, envasos o
etiquetes reciclables i mètodes de producció ecològics en qualsevol de les fases del
subministrament.
Les comandes que es notifiquin com a urgents, hauran de lliurar-se en funció de les
necessitats d’ATL.
S’estableix el compromís de poder realitzar varis lliuraments en un mateix dia en cas de
requeriment per part d’ATL.
Caldrà garantir el subministrament durant totes les setmanes de l’any.
Les empreses adjudicatàries hauran de garantir que el lliurament del material compleix amb
les següents especificacions:
- Alguns dels materials del lot 4 (membranes i calderons) tenen especificacions tècniques
detallades d’obligat compliment en l’Annex 4.3.
- Tota la maquinària lliurada s’haurà de lliurar amb la placa CE, manual d’instruccions en
castellà, català o anglès, i declaració signada de conformitat que acompleixi amb el RD
1215/97. Si no acompleix aquests requisits, ATL es reserva el dret de retornar-la.
- Lliurament de les Fitxes de Seguretat (FDS), dels productes que així ho requereixin
(pintures, vernissos, aerosols, etc.), sense necessitat de petició per part d’ATL en cada
entrega. En el cas que aquests productes no siguin estàndard, i per tant sigui la primera
vegada que s’entreguen, també s’adjuntaran les fitxes tècniques (en català, castellà o
anglès) d’aquests productes.
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- Per a l’acompliment del conjunt normatiu d’obligat acompliment relatiu a la qualitat de
l’aigua, així com de les normes relacionades a que ATL ha implantat de forma voluntària
(ISO22000) hi ha una sèrie de requisits (d’obligat acompliment) destinats a evitar que els
productes afegits a l’aigua o els materials en contacte amb l’aigua puguin suposar o
augmentar algun perill en la innocuïtat de la mateixa. Aquests requisits estan detallats
(entre d’altres) en:
o El “Pla de control de productes, equips i materials” (programa de prerequisits PPR009).
o El “Pla de recepció, emmagatzematge i ús de reactius, productes químics i materials
en contacte amb l’aigua” (programa de prerequisits PPR-010).
Aquests PPR’s afecten a la compra de materials i per tant, s’han d’aplicar en aquest plec;
resumim els requisits d’obligat acompliment a sota:
o Marc normatiu (PPR-009):
 RD 140/2003 modificat pel RD 902/2018
 Substàncies destinades al tractament d’aigua de consum humà i productes químics
destinats a entrar en contacte amb l’aigua:
 RD 902/2018, de 20 de juliol pel qual es modifica el RD 140/2003
 Reglament (CE) núm. 528/2012 i RD 1054/2002 sobre registre oficial de biocides
 Reglament (CE) núm. 1907/2006 del REACH
 Materials i objectes destinats a entrar en contacte amb l’aigua:
 Reglament (CE) núm. 1935/2004
 Reglament (CE) núm. 2023/2006 sobre bones pràctiques de fabricació i objectes
en contacte
 Reglament (CE) núm. 450/2009 (materials i objectes actius i intel·ligents)
 RD 891/2006 i RD 1631/2011 (ceràmiques)
 RD 1184/1994 (cautxú)
 Reglament (CE) núm. 1895/2005 (resines)
 Reglament (CE) núm. 10/2011 (plàstics) i RD 847/2011 (polímers)
 Productes de construcció:
 Reglament UE 305/2004 i modificació Reglament UE 574/2014
 Registre sanitari d’empreses alimentàries:
 RD 191/2011
o Documentacions requerides (PPR-009):
 Segons RD 902/2018: declaració de conformitat segons el Reglament 1907/2006
del REACH (registre a https://echa.europea.eu/es/home)
 Declaracions de conformitat (p. ex. la declaració de no presència de substàncies
perilloses, el compliment de la normativa vigent o de bones pràctiques de fabricació,
...).
 Certificats de conformitat del producte d’acord a la norma UNE-EN corresponent
segons els Plans de control de recepció de reactius (PCQ-018, PCQ-021, PCQ-027,
PCQ-033, PCQ-043 i PCQ-044).
 Certificat de conformitat del producte amb la norma UNE-EN corresponent. Aquest
certificat es renovarà cada dos anys o sempre que es realitzi qualsevol modificació
en el procés de fabricació que pugui tenir influència sobre la qualitat i comportament
del producte a subministrar. El certificat ha de ser expedit per un laboratori que, al
menys compleixi un dels següents requisits:
 Estigui acreditat per la norma UNE EN ISO/IEC 17025 pel mètode d’anàlisi que
la norma corresponent UNE:EN descriu.
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 Que tingui acreditació per qualsevol altre mètode d’anàlisi d´aigua amb validació
dels mètodes i anàlisis requerits.
 Que tingui certificat BPL (Certificat de Bones Practiques de Laboratori, en
assaigs no clínics de substàncies químiques incloent-t’hi els biocides i
substàncies regulades pel REACH).
En cas que el laboratori que certifica no compleixi amb aquests requisits, haurà de disposar
com a mínim d’un sistema de gestió de qualitat certificat.
 Fitxa tècnica (on es pugui comprovar que el producte adquirit està pensat per a l’ús
pel qual es vol utilitzar).
 Fitxa de dades de seguretat.
o Normes d’emmagatzematge (PPR-010):
 Els productes d’ús alimentari (greixos, silicones, vernissos, ...) han d’estar
identificats i es recomana que estiguin emmagatzemats de forma separada dels
productes no alimentaris.
 S'han d’emmagatzemar als magatzems o espais de manteniment de manera
adequada.
 Han d’estar identificats i ben tancats.
 S’han de conservar les especificacions tècniques i de Seguretat dels productes.
 Cal identificar i incloure en les especificacions de compra (bases, condicions
tècniques, ...) els requisits d’innocuïtat de l’aigua.
 Cal identificar l’ús permès dels productes alimentaris i garantir la vigència de
caducitat i rotació abans del seu ús.
5.3.

PREU DELS ARTICLES

Articles estàndard
Els preus unitaris estipulats en els Annexos 1.1, 2.1, 3.1 i 4.1 no podran ser modificats
per part de l’adjudicatari durant la vigència del contracte; i hauran d’estar expressats en
euros i amb dos decimals.
Els preus ofertats han d’incloure tots els costos, inclosos transports, exceptuant l’IVA
corresponent en cada cas. Els lliuraments han d’estar sempre a ports pagats per
l’adjudicatari.
ATL emprarà els preus ofertats per realitzar les comandes que vagi necessitant d’aquests
articles durant el període indicat.
Articles no estàndard
Pels articles no estàndard existeix una partida alçada a justificar en cadascun dels lots
(veure els pressupostos dels Annexos 1.1, 2.1, 3.1 i 4.1), en aquest cas l’adjudicatari
haurà de lliurar un pressupost amb la següent informació:
 El preu de catàleg sense IVA.
 Cas que n’hi hagi, el descompte aplicat.
 El preu net un cop aplicat aquest descompte.
 El número de sol·licitud d’oferta.
 El termini de lliurament estimat a partir de la recepció de la comanda.
 La garantia de que disposa cadascun dels articles no estandards demanats.
Els preus ofertats han d’incloure tots els costos, inclosos transports, exceptuant l’IVA
corresponent en cada cas. Els lliuraments han d’estar sempre a ports pagats per
l’adjudicatari.
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Les comandes que realitzarà ATL sempre seran en import net després d’aplicar-se els
descomptes.
5.4.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’ADJUDICATARI

L’adjudicatari emetrà factura d’acord amb els preus unitaris indicats en les comandes
emeses. Les factures que no incloguin les dades indicades en aquestes comandes, seran
retornades per tal que el proveïdor les torni a presentar complint aquests requisits.
L’adjudicatari inclourà els codis d’article d’ATL als seus albarans de lliurament. Aquests
albarans hauran d’estar valorats i incloure també el número de comanda de compra de
referència.
L’adjudicatari podrà realitzar lliuraments parcials de materials inclosos a les comandes de
compra, sempre prèvia notificació a ATL. ATL donarà o no conformitat a aquest lliurament
parcial.
L’adjudicatari haurà d’indicar les quantitats i el nou termini de la resta de material que quedi
pendent de servir en el cas que ATL li hagi autoritzat. ATL enviarà a l’adjudicatari la
comanda modificada amb els nous terminis i quantitats.
Els adjudicataris seran responsables dels deures de policia i emmagatzemament dels béns
objecte de prestació, fins els seu lliurament. Conseqüentment, els adjudicataris hauran de
disposar d’un espai d’emmagatzemament amb estoc suficient i en condicions òptimes per tal
de garantir l’entrega de materials en els terminis necessaris.
L’adjudicatari, en cada cas, haurà de disposar de les llicències, permisos, autoritzacions i
drets necessaris dels titulars de les patents, models, i marques de fàbrica corresponents,
anant als seu càrrec el pagament dels drets i indemnitzacions per aquests conceptes.
L’empresa adjudicatària serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat
intel·lectual, industrial i comercial, que es pogués produir en relació a les obligacions
descrites en el paràgraf anterior.
L’adjudicatari estarà obligat a realitzar el subministrament dels articles objecte d’aquest
contracte, en els termes especificats en aquest plec.
En el cas que el proveïdor no respecti les condicions establertes, ATL es reserva el dret a
aplicar penalitzacions.
En funció de la gravetat i/o de la reiteració, ATL es reserva el dret de donar per rescindit el
contracte i adjudicar-lo a l’empresa que hagi quedat classificada a continuació.

5.5.

QUALITAT I GARANTIA DELS ARTICLES

Els proveïdors hauran de garantir que els productes compleixen amb les següents
condicions:
-

Seran de primera qualitat i fabricants qualificats (primeres marques).
Seran nous i amb marcatge CE si correspon.
Tot el material tindrà una garantia mínima de DOS (2) anys per cobrir qualsevol
defecte.
No es lliuraran mai productes amb data de caducitat complerta.
Seran sempre els sol·licitats per ATL, a excepció de possibles eventualitats.
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L’adjudicatari es compromet a substituir els materials defectuosos o que no es
corresponguin amb els sol·licitats, en el termini màxim de TRES (3) dies laborables,
exceptuant els casos que, per necessitat d’ATL, se’ls comuniqui el contrari. En aquest cas,
el termini de retorn serà el sol·licitat per ATL, i aquestes substitucions no comportaran cap
cost per ATL.
Tots els articles hauran de ser subministrats degudament embalats i etiquetats mitjançant
material reciclable.
Si es detecta algun desperfecte en l’embalatge, serà indicat a l’albarà, en el cas que una
vegada embalat el producte estigui malmès, es procedirà al tràmit de devolució i canvi
corresponent sense cost per ATL.
Una vegada rebut el subministrament, ATL disposarà de QUINZE (15) dies laborables per
comprovar que el material es correcte i reuneix les condicions de qualitat i idoneïtat exigides.
En el supòsit que no compleixi totes les condicions o exigències es comunicarà la incidència
a l’adjudicatari, el qual disposarà de TRES (3) dies laborables per donar una solució. Si
aquesta solució no es porta a terme, ATL tindrà total llibertat per anul·lar la comanda,
retornant el subministrament sense cap tipus de cost, així com aplicar les penalitzacions
oportunes. En aquest cas, les despeses de transport també aniran a càrrec de l’adjudicatari.
5.6.

PRESSUPOSTOS

Pels articles estàndard, no serà necessari sol·licitar cap pressupost i es faran les comandes
d’acord als preus ofertats per l’adjudicatari, sobre la llista d’articles dels Annexos 1.1, 2.1,
3.1 i 4.1, que s’adjunten en aquest Plec.
Pels articles no estàndard existeix una partida alçada a justificar en cadascun dels lots
(veure els pressupostos dels Annexos 1.1, 2.1, 3.1 i 4.1), en aquest cas:
 L’adjudicatari haurà de lliurar un pressupost al tècnic responsable del seguiment del
Contracte de la unitat emisora d’ATL corresponent amb la següent informació:
o El preu de catàleg sense IVA.
o Cas que n’hi hagi el descompte aplicat.
o El preu net un cop aplicat aquest descompte.
o El número de sol·licitud d’oferta.
o El termini de lliurament estimat a partir de la recepció de la comanda.
o La garantia de que disposa cadascun dels articles no estandards demanats.
 El tècnic responsable de cadascuna de les unitats emissores d’ATL haurà d’acceptar el
pressupost.
La validesa dels pressupostos serà com a mínim d’UN (1) mes.
Als preus ofertats es consideren inclosos tots els costos auxiliars, el transport, les despeses
generals, etc.
5.7.

TERMINI DE LLIURAMENT

ATL indicarà en totes les comandes el termini de lliurament desitjat per cada article, que
serà el que s’ha d’acomplir.
A títol orientatiu el termini mínim per a les comandes urgents estaria en uns TRES (3) dies
naturals i el termini màxim en uns QUINZE (15) dies laborables.
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Una vegada rebuda la comanda per l’adjudicatari, aquest la retornarà (digitalment) al
responsable de la unitat emissora corresponent, segellada i confirmant totes les condicions
indicades en ella, incloent el termini de lliurament. En el cas que hi hagi qualsevol error o
possible variació en aquest termini, l’adjudicatari contactarà amb el responsable de la unitat
emissora corresponent per acordar la nova data de lliurament.
El responsable de la unitat emissora corresponent introduirà les dades confirmades en el
sistema informàtic, per després poder fer el seguiment mensual d’entregues i poder així
realitzar l’oportuna avaluació continuada del comportament de l’adjudicatari, seguint
l’establert en el seu SIG (Sistema Integrat de Gestió) de normes ISO.
Qualsevol desviació inesperada dels terminis de lliurament ha de ser notificada
immediatament al responsable de la unitat emissora corresponent per tal que aquest pugui
prendre les mesures que cregui convenients en funció de les necessitats.
ATL podrà donar per anul·lada la comanda si els nous terminis no s’adapten a les
esmentades necessitats.
Si l’adjudicatari no notifica cap retard, ATL avaluarà l’eficiència en els lliuraments, segons
l’última data confirmada que disposi el seu sistema informàtic, i segons l’indicat als seu
sistema de qualitat (SIG).
Si el termini de lliurament d’un material és massa llarg comparat amb el termini de lliurament
de les anteriors comandes que ATL ha fet d’aquest material per qualsevol via, es
considerarà una incidència segons la IC-001 (criteris d'avaluació de proveïdors) i es podran
aplicar les penalitzacions oportunes.
5.8.

FACTURACIÓ

Tota factura emesa per l’adjudicatari, haurà de fer constar el número de comanda d’ATL.
Les factures portaran relacionats els diferents materials i els seus preus.
Per poder emetre aquestes factures l‘adjudicatari ha de disposar de tots els albarans de
lliurament validats per ATL.
L’adjudicatari no podrà facturar cap material, encara que hagi estat entregat per motius
d’urgència sense la corresponent comanda de compra que l’empari. En aquest cas,
l’adjudicatari contactarà amb el responsable de la unitat emissora corresponent per
regularitzar aquesta situació i poder rebre així la corresponent comanda.
Es presentarà una única factura mensual incloent totes les comandes de compra que hagin
estat lliurades en aquest període.

6.

INTERLOCUCIÓ

L’adjudicatari nomenarà un responsable del subministrament, el qual serà l’interlocutor amb
ATL, i que tindrà suficients atribucions per la gestió de l’execució del contracte. En cas que,
durant la durada del contracte, l’adjudicatari es vegi en la necessitat de canviar aquest
interlocutor, ho informarà prèviament a ATL.
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7.

PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL CONTRACTE

El període de vigència d’aquest contracte serà de QUARANTA-VUIT (48) mesos, des de la
formalització del contracte.
8.

PRESSUPOST

El pressupost considerat és el següent:
Pressupost licitació

2021

2022

2023

2024

2025

Total per Lot

Lot 1 - Subministres elèctrics

105.000,00 €

210.000,00 €

210.000,00 €

210.000,00 €

105.000,00 €

840.000,00 €

Lot 2 - Subministres mecànics

105.000,00 €

210.000,00 €

210.000,00 €

210.000,00 €

105.000,00 €

840.000,00 €

24.500,00 €

49.000,00 €

49.000,00 €

49.000,00 €

24.500,00 €

196.000,00 €

Lot 3 - Subministrament d’actuadors motoritzats
Lot 4 - Subministrament de membranes de
calderons
Total

42.000,00 €

84.000,00 €

84.000,00 €

84.000,00 €

42.000,00 €

336.000,00 €

276.500,00 €

553.000,00 €

553.000,00 €

553.000,00 €

276.500,00 €

2.212.000,00 €

21% IVA

58.065,00 €

116.130,00 €

116.130,00 €

116.130,00 €

58.065,00 €

464.520,00 €

Total IVA Inclòs

334.565,00 €

669.130,00 €

669.130,00 €

669.130,00 €

334.565,00 €

2.676.520,00 €

El pressupost líquid de licitació que s’estableix per a la contractació dels
“SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS PEL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS D’ATL”, ascendeix, sense IVA, a la quantitat de 2.212.000,00 € (DOS
MILIONS DOS-CENTS DOTZE MIL EUROS) i un termini de execució de 48 (quaranta-vuit)
mesos des de la formalització del contracte.

UNITAT SOL·LICITANT
Tècnic de Manteniment Zona Nord

RESPONSABLE JERÀRQUIC
Cap de Manteniment Zona Nord

RESPONSABLE JERÀRQUIC
Cap de Manteniment Zona Sud

RESPONSABLE JERÀRQUIC
Director de Manteniment

Sant Joan Despí, a data de la signatura digital
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9.

ANNEXES
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9.1.

ANNEX 1.

QUADRE DE PREUS I PRESSUPOST LOT 1
Subministraments elèctrics
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9.1.1.

QUADRE DE PREUS LOT 1
Subministraments elèctrics
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9.1.2.

PRESSUPOST LOT 1
Subministraments elèctrics
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9.2.

ANNEX 2.

QUADRE DE PREUS I PRESSUPOST LOT 2
Subministraments mecànics
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9.2.1.

QUADRE DE PREUS LOT 2
Subministraments mecànics
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9.2.2.

PRESSUPOST LOT 2
Subministraments mecànics
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9.3.

ANNEX 3.

QUADRE DE PREUS I PRESSUPOST LOT 3
Subministraments actuadors motoritzats
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9.3.1.

QUADRE DE PREUS LOT 3
Subministraments actuadors motoritzats
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9.3.2.

PRESSUPOST LOT 3
Subministraments actuadors motoritzats
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9.4.

ANNEX 4.

QUADRE DE PREUS I PRESSUPOST LOT 4
Subministraments membranes i calderons
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9.4.1.

QUADRE DE PREUS LOT 4
Subministraments membranes i calderons
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9.4.2.

PRESSUPOST LOT 4
Subministraments membranes i calderons
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9.4.3.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES LOT 4
Subministraments membranes i calderons
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