Expedient: 2019/1479
Assumpte: Contracte del servei de conservació i manteniment integral de les instal·lacions de depuració i
bombament d'aigües residuals i l'emissari submarí

MEMORIA JUSTIFICATIVA
1. Introducció.
A l’actualitat, el contracte administratiu vigent del servei d’explotació, manteniment i
conservació de les instal·lacions de depuració i bombament d’aigües residuals i l’emissari
submarí del municipi d’Altafulla es realitzen per empreses externes mitjançant convenis
d’explotació de les mateixes. Actualment urgeix l’adjudicació d’un nou contracte mitjançant el
corresponent procediment de licitació, ja que la Corporació municipal no té la voluntat de
municipalitzar aquest servei.
Aquesta memòria justificativa és el document que en la seva anàlisi i desenvolupament
justificarà i determinarà la configuració dels Plecs amb totes les seves característiques,
requeriments i matisos.
2. Descripció de la situació actual.
a. Situació en la Institució.
El contracte pretén garantir la continuïtat en la prestació d’un servei que cobreix les
necessitats de manteniment, explotació i conservació de les instal·lacions de depuració
d’aigües residuals al municipi i que no pot interrompre’s.
L’Ajuntament no contempla en la seva plantilla i relació de llocs de treball de personal
per la les tasques pròpies d’aquest servei, ni tampoc compta amb els recursos materials
necessaris per a la seva prestació.
El plec de prescripcions tècniques elaborat per a la contractació definirà amb precisió les
diverses prestacions que és consideren idònies per aconseguir un servei de qualitat.
b. Marc normatiu.
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Amb independència i complementàriament a la normativa especificada en el Plec de
clàusules administratives, tots els treballs i les operacions dels serveis objecte d’aquest
contracte estaran subjectes a totes les normes i recomanacions tècniques vigents, de
les quals se citen les següents com a més específiques:
•

Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

•

Ordenances municipals vigents.

•

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de
domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003).

•

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, Text refós legislació en matèria
d’aigües de Catalunya. (DOGC 21/11/2003).

•

Reial decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’aigües. (BOE 24/07/01).

•

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics
de sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003).

•

Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312
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de20/12/1995).
•

Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986).

•

Norma Tecnològica NTE-ISS “Saneamiento”.

•

Decret 201/2004 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
(BOE17/09/1990).

•

Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

•

Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.

•

R.D. 842/2002 per la qual s’aprova el “Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió”(BOE núm. 224 18/09/2002).

•

Ordre del 13 de juliol de 1993 “Instrucció pel projecte de conduccions d’abocaments
des de terra al mar” (BOE Núm178, 27 de juliol de 1993).

3. Objecte del contracte.
El present contracte té per objecte la contractació del servei de d’explotació, conservació i
manteniment integral de les instal·lacions de depuració i bombament d’aigües residuals i
l’emissari submarí d’Altafulla.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és 90481000-2 - Explotació d’ una planta de tractament d’aigües residuals.
4. Anàlisi tècnica.
a. Consideracions tècniques i requeriments
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Les característiques en la prestació del servei es detallaran en el plec de prescripcions
tècniques, en qual quedarà perfectament definida tota la informació necessària per a la
correcta execució del contracte:
•

Àmbit d’actuació

•

Obligacions del contractista.

•

Característiques del servei.

•

Manteniment, reparacions i reposicions.

•

Actuacions d’optimització i millora.

•

Comunicacions.

•

Documentació a elaborar.

•

Emissari submarí.

•

Particularitats del servei.

•

Pressupost dels treballs.

b. Solvència dels licitadors.
Els requisits mínims de solvència proposats estan vinculats a l’objecte del contracte i,
en tot cas, és consideren proporcionals a aquest atenent a la seva naturalesa i a la
especialització dels treballs a desenvolupar.
L’empresari podrà acreditar la seva solvència, indistintament, mitjançant la classificació
com a contractista de serveis en el grup o subgrup de classificació i categoria que
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s’indiquen en aquesta clàusula o bé acreditant el compliment dels següents requisits
específics de solvència econòmica i financera i tècnica i professional:
b.1. Solvència econòmica i financera.


Volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte, referit al
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes per un import igual o superior a una vegada i mitja el valor estimat
anual del contracte (97.915,52 €).
Mitjà d'acreditació: Certificació, nota simple o informació anàleg expedida pel
Registre Mercantil u oficial que correspongui i que contingui els comptes
anuals del millor exercici, sempre que estigui vençut el termini de
presentació i es trobin dipositades; si es tractés de l’últim exercici i és trobés
pendent de dipòsit, han de presentar-se acompanyades de la certificació de
la seva aprovació per l’òrgan competent i de la seva presentació en el
Registre. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.



Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals per un import no inferior al valor estimat del contracte vigent
fins a la finalització del termini de presentació d'ofertes.
Mitjà d'acreditació: Presentació resguard de pagament de l’assegurança
d’indemnització per riscos professionals per un import superior a
300.000,00 €.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de
presentar la documentació acreditativa de la econòmica i financera, se les
autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan
de contractació consideri apropiat.

b.2. Solvència tècnica o professional.


Relació dels principals serveis o treballs realitzats de igual o similar
naturalesa que els que constitueix l'objecte en el curs cinc últims anys,
indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos.
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Requisits mínims: Acreditar com a realitzat durant l'any de més execució del
període citat treballs de naturalesa similar (manteniment i explotació
estacions depuradores) per un import anual acumulat igual o superior a
65.277,01 €.
Mitjà d'acreditació: Relació dels principals serveis o treballs efectuats en la
qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat:
-

Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic,
cal aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent.

-

Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat,
mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests
treballs/ serveis o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració
signada pel representant legal de l’empresa licitadora.

En els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, quan el licitador
sigui una empresa de nova creació, és a dir, amb una antiguitat inferior a 5
anys, la solvència tècnica s'acreditarà per altres mitjans.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

a30ef0f73cac4dc0a9f4b04e12ae2579001

Url de validació

https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original



Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i/o de gestió mediambiental
Els licitadors hauran d’acreditar mitjançant el corresponent certificat emès
per una empresa certificadora especialitzada que la seva empresa es troba
auditada d’acord amb les normes de gestió de la qualitat ISO 9001 o
equivalent i de gestió mediambiental ISO14001 o equivalent.

b.3. Classificació del contractista.
Tanmateix, en cas que s'opti per acreditar la solvència econòmica i financera i
tècnica o professional mitjançant la classificació, s'haurà d'acreditar el fet d’estar
en possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen
a continuació:
Grup O.
Subgrup . 04
Categoria: A* (1)
*Atorgada d’acord amb el RD 1098/2001, segons el quadre d’equivalència
establert a la Disposició transitòria 3a del RD 773/2015, de 28 d’agost.

5. Anàlisi Econòmica.
a. Estudi de mercat.
S’ha fet una anàlisi del mercat incloent els costos de manteniment, conservació i
explotació dels últims anys respecte als treballs a desenvolupar per trobar, i en base a
aquesta anàlisi s’ha realitzat la valoració econòmica del contracte.
b. Valor estimat.
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El valor estimat del contracte és adequat als preus del mercat i s’estima en
208.886,43 €, sense IVA, calcula segons el mètode següent:
-

Import de licitació (2 anys):

-

Import de les pròrrogues (1 any):

65.277,01 €

-

Import dels modificats (10 %):

13.055,40 €

-

TOTAL ESTIMAT:

Import
anual

Altafulla
Despeses fixes
explotació
Despeses variables
explotació

IMPORT LICITACIÓ
Pròrrogues

42.634,05 €
22.642,96 €

130.554,02 €

208.886,43 €

Anys
2
2

65.277,01
€

2

65.277,01 €

1

TOTAL PRÒRROGA
Modificats (10 %)

Import sense IVA
85.268,10 €
45.285,92 €

10%
10%

130.554,02 €
65.277,01 €

13.055,40 €
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Import amb
IVA
93.794,91 €
49.814,51 €

143.609,42 €
10%

65.277,01 €
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% IVA

71.804,71 €

71.804,71 €
10%

14.360,94 €

TOTAL MODIFICATS
VALOR ESTIMAT

13.055,40 €

14.360,94 €

208.886,43 €

229.775,07 €

c. Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació de la contractació és de 143.609,42 € IVA inclòs (10 %),
amb el desglossament:
IMPORT DE LICITACIÓ (a) :
IMPORT DE L’IVA (b):
PREU BASE DE LICITACIÓ (a+b):

130.554,02 €
13.055,40 €
143.609,42 €

A efectes de determinació de les despeses directes i indirectes de l’import de
licitació, i donada la dificultat de disgregació, s’ha considerat el següent
desglossament:

CONCEPTE
1.Despeses directes (anual)

IMPORT

56.138,23 €

Cost/hora treballador (retribució bruta, més càrregues
socials), costos de cobertura d’absentisme, servei de
vigilància de la salut i assegurança per accidents de
treball.
2. Despeses indirectes (anual)

9.138,78 €

Lloguer i/o amortització de vehicles i maquinària, costos
administratius i financers i marge de benefici empresarial.
TOTAL ANUAL
IVA (10 %)
TOTAL ANUAL AMB IVA
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
(2 anys)

65.277,01 €
6.527,70 €
71.804,71 €
143.609,42 €
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d. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Existeix consignació pressupostària en l’aplicació 160-21003 del vigent Pressupost
Municipal, i es preveurà una consignació suficient per a la resta d’anualitats objecte del
contracte.
6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment.
Ateses les característiques del contracte de serveis el procediment més adequat per a la
seva contractació és el procediment obert, ja que el seu valor estimat és superior a
15.000 euros i inferior a 209.000 euros. En el procediment obert tot empresari
interessat pot presentar una proposició, i queda exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors.
b. Qualificació del contracte.
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La qualificació del present contracte correspon a un contracte de serveis. En virtut de
l’article 17 de la LCSP/2017, son contractes de serveis aquells l’objecte dels quals son
prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què
l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu unitari.
c. anàlisi d’execució per lots.
No és considera convenient la divisió del contracte en lots diferenciats per les següents
raons d’oportunitat:


Optimització i eficiència del servei.
Tractar d’aconseguir l’estalvi en la gestió del contracte i de l’eficiència en la
prestació dels serveis. La integració de totes les prestacions en un únic contracte
sense divisió en lots incrementa l'eficiència perquè facilita l'aprofitament de cada
recurs necessari per a la prestació del servei (càrregues de treball, gestió de baixes i
vacances, formació, gestió de materials, etc.). És tracta de treballs amb una funció i
finalitat similars.



Una única organització.
És convenient que tots els serveis de manteniment i explotació de les instal·lacions
de tractament d’aigües residuals tinguin una planificació coherent i una coordinació
en quant als recursos humans i materials. Aquesta coordinació en l'execució de les
prestacions es garanteix millor en un únic contracte.



Interlocució unificada.
L'opció més interessant per al seguiment estret del servei per part del responsable
municipal del contracte és mitjançant una única interlocució del compliment de totes
les prestacions del servei i del control de la seva qualitat.



No minva de la participació de petites empreses.
S'estima que la mesura no genera una restricció de la competència, doncs si bé una
divisió en múltiples lots pot generar l'entrada com a adjudicatàries de lots, i sense
perjudici de totes les inconveniències que això generaria en aquest contracte, les
empreses interessades en la licitació per estar capacitades donada la seva activitat
per realitzar alguna o algunes de les prestacions objecto de contractació sempre
podran concórrer en unió temporal d'empreses.
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d. Durada del contracte i possibles pròrrogues.
Tenint en compta la naturalesa de les prestacions que son objecte del contracte i les
altres circumstàncies previstes per l’article 29 de la LCSP/2017, s’ha previst una durada
de dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo per un any, sempre que les seves
característiques continuïn inalterables durant el període de durada de la pròrroga.
e. Criteris d’adjudicació del contracte i justificació.
A l’utilitzar-se el procediment ordinari obert per a l’adjudicació del contracte i en
aplicació del previst en l’article 145.3 de la LCSP/2017, s’aplicarà més d’un criteri.
Tots els criteris estan vinculats a l’objecte del contracte i s’han formulat de manera
objectiva, precisant-se la seva respectiva ponderació.
Les ofertes presentades a licitació es valoraran entre 0 i 100 punts. Per valorar-les es
tindrà en compte una pluralitat de criteris en base a la millor relació qualitat-preu, amb
la ponderació relativa atribuïda a cadascun. El mètode per determinar la millor oferta
serà la suma dels diferents punts assignats en cadascun dels criteris de valoració que a
continuació s’indiquen:
Criteris la ponderació dels quals és automàtica
Criteri 1: Oferta econòmica
El càlcul es farà en atenció a la següent fórmula:
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(total = 80 punts):
(fins a 70 punts)

P = PM * Mín / Of
On:
P= Puntuació
PM = Puntuació màxima del criteri (70)
Mín = Oferta econòmica més baixa
Of = Oferta que es valora.
L’empresa que presenti una oferta superior al preu de licitació obtindrà 0 punts.

Criteri 2: Estudi d’estalvi i eficiència energètica
_____(fins a 5 punts)
Es valorarà amb fins a 5 punts el compromís dels licitadors vers l’estalvi i eficiència
energètica segons la següents puntuació:
On:
P = 5 punts, si existeix compromís d’implantar a l’explotació un sistema segons
ISO 55001, degudament certificat a partir del segon any de contracte amb
la realització d’una auditoria energètica anual amb detecció de actuacions
d’eficiència energètica i proposta de pla d’actuació amb valoració econòmica
i planificació temporal el primer any de contracte.
P = 2,5 punts, si existeix compromís de realització d’una auditoria energètica
anual
amb detecció de actuacions d’eficiència energètica i proposta de pla
d’actuació amb valoració econòmica i planificació temporal.
P = 0 punts, si no existeix compromís de realitzar una auditoria energètica ni
implantació a l’explotació de la ISO 5001
Criteri 3: Disponibilitat magatzem/taller proper al municipi d’Altafulla
(fins a 5
punts)
Per tal de garantir la rapidesa en la resposta del servei davant d’incidències i/o
urgències durant l’explotació, es valorarà la disponibilitat d’un magatzem/taller proper
al municipi d’Altafulla per part de l’empresa adjudicatària en el període màxim de dos
mesos des de l’inici del contracte, segons la següent puntuació:
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On:
P = 5 punts, si existeix compromís de disposar de magatzem/taller en un radi de
20 km d’Altafulla en el període màxim de dos mesos des de l’inici del
contracte
P = 0 punts, si no existeix compromís de disposar de magatzem/taller en un radi
de 20 km d’Altafulla en el període màxim de dos mesos des de l’inici del
contracte.
El magatzem estarà dotat amb peces de recanvi i fungibles suficients per fer front a les
necessitats del contracte així com una zona de taller per a petites reparacions que no
puguin fer-se in-situ a l’estació depuradora o a l’estació de bombament.
Criteris quantificables amb judici de valor

(total = 20 punts):

La valoració tècnica de l’oferta es realitzarà mitjançant l’anàlisi dels punts i criteris que
es descriuen a continuació, amb una puntuació màxima de 20 punts. Els diferents
aspectes a valorar, es puntuaran majoritàriament per comparació entre les diferents
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ofertes presentades. En aquests casos, els punts a analitzar els classificaran de millor a
pitjor segons valoració tècnica, aplicant criteris quantitatius i/o qualitatius a cada
apartat, i els punts es distribuiran d’acord amb aquesta classificació, sempre amb
l’objectiu de donar major puntuació a l’oferta més bona atenent a la singularitat de cada
sistema. En el cas que només hi hagi una oferta tècnica admesa a valorar, i no sigui
possible la puntuació per comparació, la valoració tècnica es realitzarà aplicant criteris
quantitatius i/o qualitatius a la única oferta presentada, atenent la singularitat de cada
sistema, amb l’objectiu de determinar la idoneïtat tècnica de l’oferta, i per tal de
confirmar que es compleixen els requisits tècnics necessaris pel servei.
La puntuació mínima per ser adjudicatari serà de 12 punts.
És valoraran els següents punts:
1. Organització del servei (màxim 5 pàgines)


Descripció de l’organigrama i l’organització de la plantilla adscrita al servei
atenent les necessitats i obligacions dels servei. Es valora la claredat, estructura
i concreció de la presentació, així com la idoneïtat en la descripció de les
tasques, responsabilitats i dedicació del personal al sistema objecte d’aquest
contracte, d’acord amb la seva categoria.



Descripció de la presència de personal a cada sistema objecte d’aquest contracte
(EDAR i EBAR), indicant les tasques a realitzat per persona i categoria. Indicar
horaris i freqüència de visites a les diferents instal·lacions. Repartiment de la
jornada laboral 24 h/365 dies.



Descripció dels mitjans materials a disposició del contracte. Es valorarà
l’adequació del mitjans a les tasques objecte del contracte.

2. Perfil professional del personal (màxim 2 pàgines)
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Nom i cognoms
/ Categoria
professional
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(fins a 10 punts)

Nom i cognoms
/ Categoria
professional

Anys
d’experiènci
a

Historial professional del personal adscrit al servei,
és a dir, aquell que treballarà directament en el
sistema de sanejament

Anys
Historial professional del personal de suport, no
d’experiència adscrit directament al servei

3. Vacances i incidències (màxim 2 pàgines)


(fins a 5 punts)

(fins a 5 punts)

Descripció de l’organització de les vacances. Indicar si aquestes es cobriran amb
personal propi o extern. S’han de tenir en compte les obligacions establertes al
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PPT.


Descripció del pla d’actuació en cas d’incidència: Indicar el procediment en cas
d’incidència, els mitjans per a la detecció de la incidència, els mitjans a
disposició per a fer-hi front, tant materials com personals, indicar temps de
resposta, i diferenciar en cas de succeir en jornada laboral o no.

L’increment o decrement del personal adscrit no serà objecte de valoració tècnica.
Atenent a les obligacions del PPTP (punt 5.1), l’adjudicatari no podrà pretextar la
manca de personal per a suspendre, retardar o reduir els serveis objecte del contracte,
havent de disposar del personal necessari en qualsevol moment.
f. Condicions especials d’execució del contracte.
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Atenent al disposat a l’article 202 de la LCSP/2017, és obligatori establir en el plec de
clàusules administratives particulars almenys una condició especial d’execució de
caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre. Per al present contracte s’han
previst les següents condicions d’especial execució, que en qualsevol cas no son
directament o indirectament discriminatòries, i son compatibles amb el dret comunitari:


Criteris socials

-

Estabilitat laboral en els contractes: Mantenir la plantilla de treballadors i
treballadores adscrits a l'execució del contracte sense que procedeixi suspensió o
extinció dels contractes de treball excepte les suspensions o extincions
conseqüència de la voluntat de la persona treballadora, d'acomiadaments
disciplinaris, disconformitat de l'Administració o modificació del contracte per raons
d'estabilitat pressupostària i tret que per circumstàncies sobrevingudes l'empresa es
trobi en alguns dels supòsits previstos en l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors.
S’atribueix a aquesta condició d’execució el caràcter d’obligació contractual essencial
als efectes establerts en la lletra f) de l’article 211 de la LCSP.

-

Igualtat de salaris: L’empresa contractista ha de garantir que el salari de les
persones adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en
aquelles categories/grups professionals equivalents. A efectes de comprovació, el
contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti,
una declaració en què constin les dades que permetin comprovar aquest
compliment.



Criteris ambientals

-

Recollida i tractament dels residus: Tot els productes que s’emprin han de ser
correctament tractats pel que fa al seu reciclatge i recollida.

-

Estalvi i eficiència energètica: A l'objecte de reduir al mínim imprescindible els
costos d'energia elèctrica, el personal adscrit als serveis de la contracta haurà
d'observar, escrupolosament, les normes dictades pels serveis municipals i proposar
millores enfocades a l’estalvi energètic.

-

Ús eficient de l'aigua: L'empresa adjudicatària, vetllarà per fer un consum
responsable de l'ús de l'aigua.

Totes les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els
subcontractistes que participen en l'execució del contracte.
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del
contracte i el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de
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penalitats de conformitat que seran especificades en el plec de clàusules
administratives.
Les condicions exigides és consideren adequades a la naturalesa de les prestacions del
contracte.
g. Termini de garantia del contracte.
El termini de garantia serà de tres mesos, a comptar de la data de conformitat de la
realització del servei.
h. Subcontractació.
Per aquest contracte de serveis, es preveurà que les següents tasques crítiques no
podran ser objecte de subcontractació: Treballs d’explotació, manteniment, conservació
de l’estació depuradora i l’estació de bombament.
Aquestes tasques hauran de ser executades directament pel contractista principal,
podent això si, subcontractar la resta de tasques específiques de manteniment
especialitzat o vigilància i control de l’emissari submarí. Es preveurà aquestes tasques
més específiques si que puguin ser objecte de subcontractació, no alterant en cap cas la
restricció efectiva de la competència.
La motivació d’aquesta limitació ve donada per la conveniència que els treballs crítics, i
en aquest cas principals, com son d’explotació i manteniment, tinguin una planificació
coherent i una coordinació en quant als recursos humans i materials. Aquesta
coordinació en l'execució de les prestacions es garanteix millor amb un únic
contractista. A més a més, una interlocució única permetrà fer un seguiment de les
prestacions i la qualitat del servei més acurat per part del responsable municipal del
contracte.
7. Conclusions.
Per concloure, és necessari obrir aquest procediment obert per a la prestació del servei
d’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de depuració i bombament
d’aigües residuals i l’emissari submarí del municipi d’Altafulla. S’han tingut en compte els
requisits mediambientals regulats en les normatives corresponents vigents per a una idònia
prestació del servei el màxim d’eficient i sostenible mediambientalment.
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Els trets essencials que regiran la licitació son els següents:


L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació
és farà mitjançant procediment obert.



La qualificació dels aspirants es farà en base a criteris de valoració automàtica.



El contracte no es divideix en lots, pels motius que s'exposen en el redactat.



El termini de durada del contracte és de dos (2) anys, prorrogable en un (1) any.

Altafulla, a la data de la signatura electrònica.
L’ENGINYER MUNICIPAL
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