ANUNCI DE LICITACIÓ

ANUNCI d’ Aigües de Manresa, SA pel qual es fa pública la licitació d'un contracte
d’obres (exp. 8748)
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Aigües de Manresa, SA.
Número d’identificació: 811365011.
Dependència que tramita l'expedient: Aigües de Manresa, SA
Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: Captació, depuració i distribució d’aigua
Central de compres / contractació conjunta: No aplica
Número d'expedient: 8748

2. Obtenció de documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Aigües de Manresa, SA.
Domicili: Plana de l'Om, 6 3r 3a
Localitat i codi postal: Manresa CP: 08241.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 938725522
Adreça electrònica: info@aiguesmanresa.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie
wDetail&keyword=Manresa&idCap=30877783&ambit

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 6 dies hàbils abans de la data límit
de presentació de les ofertes.
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 7:30h a 15:30h
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament i instal·lació de baranes segons les
Memòries valorades per l'adequació dels decantadors primaris i clarificadors,
a la normativa de seguretat i salut de l’EDAR de Manresa i l’EDAR de Sant
Fruitós de Bages, Santpedor i Navarcles, per Aigües de Manresa, S.A.
b) Admissió de pròrroga: No aplica
c) Divisió en lots i número de lots: Si, dos (2)
d) Número de Lot: 1
d.1) Descripció del lot : Adequació dels tres (3) decantadors primaris i dos (2)
clarificadors a la normativa de seguretat i salut de l’EDAR de Manresa.
d.2) Lloc d'execució: Manresa
d.3) Termini d'execució: La durada del contracte serà fins a la finalització de
l’execució dels treballs, que com a màxim serà de dos (2) mesos a comptar a
partir de la data de l’acta de replanteig i finalitzarà amb certificació final
presentada i aprovada, que no podrà excedir del 30 de novembre de 2019.
d.4) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No aplica
d.5) Codi CPV: 45342000-6 Instal·lació de baranes
d.6) Codi NUTS: ES511
e) Número de Lot: 2
e.1) Descripció del lot: Adequació dels dos (2) decantadors primaris i dos (2)
clarificadors a la normativa de seguretat i salut de l’EDAR de Sant Fruitós de Bages,
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Santpedor i Navarcles.
e.2) Lloc d'execució: Sant Fruitós de Bages
e.3) Termini d'execució: La durada del contracte serà fins a la finalització de
l’execució dels treballs, que com a màxim serà de dos (2) mesos a comptar a
partir de la data de l’acta de replanteig i finalitzarà amb certificació final
presentada i aprovada, que no podrà excedir del 30 de novembre de 2019.
e.4) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No aplica
e.5) Codi CPV: 45342000-6 Instal·lació de baranes
e.6) Codi NUTS: ES511
4.
a)
b)
c)
d)
e)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: Obres
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert Simplificat Abreujat
S’aplica un acord marc: No aplica
S’aplica una subhasta electrònica: No aplica

5. Pressupost de licitació
a) El pressupost màxim de licitació per tot el període de durada dels contractes és de
43.697,38€ (quaranta-tres mil sis-cents noranta-set euros amb trenta-vuit cèntims)
IVA no inclòs. Més la quantitat de 9.176,45€ (nou mil cent setanta-sis euros amb
quaranta-cinc cèntims) d’IVA al 21%. Total de 52.873,83€ (cinquanta-dos mil vuitcents setanta-tres euros amb vuitanta-tres cèntims) IVA inclòs.
a.1) Número de lot: 1
a.1.1) Descripció del lot: Adequació dels tres (3) decantadors primaris i dos (2)
clarificadors a la normativa de seguretat i salut de l’EDAR de Manresa.
a.1.2) Import total IVA no inclòs: 30.197,55.-€ (trenta-mil cent noranta-set euros
amb cinquanta-cinc cèntims).
a.1.3) IVA SUPORTAT 21%: de 6.341,49.-€ (sis mil tres-cents quaranta-un
euros amb quaranta-nou cèntims)
a.1.4) Import total IVA inclòs: 36.539,04€ (trenta-sis mil cinc-cents trenta-nou
euros amb quatre cèntims).
a.2) Número de lot: 2
a.2.1) Descripció del lot: Adequació dels dos (2) decantadors primaris i dos (2)
clarificadors a la normativa de seguretat i salut de l’EDAR de Sant Fruitós de
Bages, Santpedor i Navarcles.
a.2.2) Import total IVA no inclòs: 13.499,83.-€ (tretze mil quatre-cents norantanou euros amb vuitanta-tres cèntims)
a.2.3) IVA SUPORTAT 21%: 2.834,96.-€ (dos-mil vuit-cents trenta-quatre euros
amb noranta-sis cèntims)
a.2.4) Import total IVA inclòs: 16.334,79€ (setze mil tres-cents trenta-quatre
euros amb setanta-nou cèntims).
6. Admissió de variants: No aplica
7. Garanties:
a) Provisional: No aplica
b) Definitiva: Sí, l’adjudicatari estarà obligat a constituir, una garantia definitiva
mitjançant aval bancari pel 5% de l'import d'adjudicació del contracte (iva no
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inclòs). Aquest aval constitueix una garantia definitiva per donar compliment a
l'objecte contractual, d’acord amb allò que s’estableix a l’art 107 de la LCSP.
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: No aplica
b) Solvència: Per tal de garantir la màxima participació i la lliure competència no s’ha
exigit la inscripció en el REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES
(RELI) o en el REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES
CLASSIFICADES DEL SECTOR PÚBLIC.
Si escau, disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del
servei a una professió determinada.
9. Criteris d’adjudicació:
CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA
Criteris de VALORACIÓ AUTOMÀTICA
Proposta econòmica, que s’avaluarà mitjançant la fórmula
següent:

Puntuació màxima
90,00 punts

P=(L-O) x Puntuació màxima a obtenir en cada punt**/(L-B),
on
P (puntuació), L (pressupost de licitació) O (oferta del
licitador) B (oferta més baixa de les considerades)
Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que
no siguin anormalment baixes o desproporcionades no
justificades.
Proposta d’increment del termini de garantia

10,00 punts

La puntuació total serà sobre 100,00 punts amb dos dígits decimals.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte:
D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució
•

De caràcter social:

L’empresa licitadora mantindrà durant la vigència del contracte, les condicions laborals i
socials de les persones ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de
presentar oferta segons el conveni que els sigui d’aplicació.
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Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment
podrà ser objecte de penalització molt greu o causa d’extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment
que ha complert l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de
contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que
informin al respecte.
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No aplica
12. ACP aplicable al contracte: No aplica
13. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 16/07/2019 15:00h
Documentació que cal presentar: Dos (2) sobres format digital per a cadascun dels lots
als que es presentin d’acord a les instruccions de la plataforma del contractant
d’Aigües de Manresa, S.A
b) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació Electrònica: Sí, mitjançant la plataforma del contractant d’Aigües
de Manresa, SA
c.2) Presentació presencial: Únicament en cas d’anomalia en el funcionament de
la Plataforma de contractació que seria informada per mitjà de correu electrònic als
licitadors. Només en aquest cas es podrà fer la presentació d’ofertes de forma
presencial, de dilluns a divendres de 8 a 14h.
Entitat: Aigües de Manresa, SA.
Domicili i localitat: Pere Vilella, s/n de Manresa
CP: 08242.
Als efectes del que preveu aquest precepte, es fa constar que Aigües de Manresa, SA, no
té subscrit cap conveni de col·laboració amb l’Administració General de l’Estat ni amb la
Generalitat de Catalunya. En cas de presentar-se la proposició en un registre de qualsevol
d’aquestes administracions, no es tindrà com a vàlida aquesta data sinó la entrada efectiva
en el registre general d’Aigües de Manresa, SA.
No s’acceptaran proposicions amb posterioritat en aquesta data, ni s’acceptaran
proposicions enviades per correu. Únicament es tindran en consideració aquelles ofertes
presentades físicament a les oficines i en el termini establert amb registre d’entrada
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: SI
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No aplica
S’utilitzen les comandes electròniques: SI
S’accepta la facturació electrònica: No aplica
S’utilitza el pagament electrònic: No aplica
Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: No
aplica
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i)
j)

Criteris objectius de selecció dels candidats. SI
Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció
progressiva del nombre d’ofertes o solucions) No aplica

14. Obertura de proposicions
a) Entitat: Aigües de Manresa, SA.
b) Lloc: Pere Vilella, s/n de Manresa.
c) Data: 18/07/2019 (Sobre A)
Es sol·licitaran claus d’accés a les ofertes, 24h després de la data límit de
presentació d’ofertes. El sobre A, s’obrirà un cop rebudes les claus d’accés a les
proposicions. El Sobre B, a continuació de l’obertura del Sobre A Hora: 12h
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte d’obertura de les proposicions
és públic, prèvia notificació d’assistència a l’adreça de correu electrònic de
compres@aiguesmanresa.cat
15. Despeses d'anunci
En aquest cas no es preveu despesa d’anunci de licitació.
16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català i/o castellà
17. Recurs: No aplica
a) De conformitat amb l’establert a l’article 44 de la LCSP, l’objecte del contracte no
podrà ser objecte del recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic.
b) Òrgan competent en procediments de recurs: Es podrà interposar per a la
interposició de recurs d’alçada és l’Ajuntament de Manresa.
c) Termini per presentar recurs: Quinze (15) dies
d) Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea No aplica

Firmado

46222382H digitalmente por
46222382H
ANTONI
VENTURA ANTONI
VENTURA (R:
A08294282)
(R:
2019.07.02
A08294282) Fecha:
12:41:39 +02'00'

Antoni Ventura Ribal
Gerent d’Aigües de Manresa, S.A
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