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Núm. Expedient 2022 / 472
Servei de Contractació i Compra Pública
LSG
D050602

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Servei de visites guiades a les instal·lacions de tractament d’aigua del Consorci
d’Aigües Costa Brava Girona per al curs 2022-2023
1. OBJECTE DEL CONTRACTE.
Servei de visites guiades a les instal·lacions de tractament d’aigua del Consorci
d’Aigües Costa Brava Girona per al curs 2022-2023
CPV: 80000000-4 Serveis d’ensenyament i formació
2. DURADA DEL CONTRACTE.
10 mesos a partir de la data de notificació de l’adjudicació.
3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Els treballs a dur a terme per part del servei de visites guiades del Consorci d’Aigües
seran els següents:
a) Atendre les peticions de visites que li siguin assignades des del Consorci
d’Aigües i/o pels centres educatius o altres grups provinents de municipis
consorciats.
b) Establir la comunicació amb les escoles i/o grups indicats pel Consorci
d’Aigües per tal de programar les visites guiades.
c) Organitzar els calendaris de visites, de comú acord amb els peticionaris i amb
les empreses explotadores de les respectives instal·lacions.
d) Dur a terme les visites guiades de manera pedagògica i amb els registres
adequats al nivell educatiu i/o d’edat dels visitants. No podrà haver-hi més de
25 alumnes per cada monitor, tant en les visites a instal·lacions convencionals
com en la del cicle de l’aigua de Castelló d’Empúries, de manera que serà
obligació proveir almenys un monitor per a cada grup de fins a 25 alumnes.
e) Preparar els informes de les visites seguint el model de l’Annex I, que s’hauran
d’adjuntar a les factures com a documents justificatius.
f) Distribuir el material educatiu entre els visitants, procurant que sigui l’adequat
per al grup. El material imprès i no utilitzat al final del curs serà retornat en bon
estat al Consorci d’Aigües. El material que es retorni en mal estat serà
descomptat de la facturació segons els preus unitaris del contracte de la seva
impressió.
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g) En cas de material educatiu propi de l’empresa adjudicatària, la seva utilització
ha de comptar amb l’aprovació del Consorci d’Aigües i les despeses que la
seva impressió i distribució generin correran a càrrec d’aquesta empresa.
h) Lliurar al final del curs escolar una memòria que documenti les visites
realitzades, aportant estadístiques detallades, informant d’aquelles qüestions
rellevants del servei i, si s’escau, fent propostes de millora del mateix.
4. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI.
Realització dels treballs descrits en l’informe adjunt en el termini i pels preus unitaris
resultants de la licitació.
5. LLOC I FORMA DE PAGAMENT.
Els treballs de camp es realitzaran en les instal·lacions de tractament del Consorci
d’Aigües Costa Brava Girona relacionades en l’informe adjunt.
La facturació es farà per via electrònica mitjançant certificacions mensuals a raó del
nombre de grups de cada tipologia atesos al llarg de cada mes i en base als preus
unitaris oferts per l’adjudicatari, tot adjuntant els informes de les visites. Només es
pagaran les visites de les quals es presentin els informes amb les tres signatures
demanades, que s’hauran d’haver enviat com a Instància Genèrica a través de la seu
electrònica de Consorci d’Aigües (https://www.cacbgi.cat/).
6. PREU.
Import, abans de l’aplicació d’IVA: 14.700,00 €
IVA, 21%: 3.087,00 €
Import, IVA inclòs: 17.787,00 €
7. CRITERIS DE VALORACIÓ.
Les empreses interessades en presentar oferta hauran de donar un preu unitari per a
cadascuna de les següents tipologies de visita:





Visites a una instal·lació de tractament d’aigua, 1er grup d’una visita
Visites a una instal·lació de tractament d’aigua, resta de grups d’una mateixa
visita
Visites completes al cicle de l’aigua d’Empuriabrava, 1er grup d’una visita
Visites completes al cicle de l’aigua d’Empuriabrava, resta de grups d’una
mateixa visita

A partir d’aquests preus unitaris i de la previsió de visites donada (total, 70, amb el
desglossament indicat en l’informe adjunt), caldrà donar el pressupost total de l’oferta.
De les ofertes rebudes se seleccionarà la més econòmica des del punt de vista del
pressupost total de l’oferta.
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