ANUNCI
En virtut de l’acord adoptat pel Conseller Delegat de la societat Aigües de Blanes, SA, es fa pública la
licitació del SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS HIDRÀULICS I ABASTAMENT DEL DIPÒSIT LOGÍSTIC
AIGÜES DE BLANES, SA d’acord amb el detall següent:
ENTITAT ADJUDICADORA
a) Organisme: AIGÜES DE BLANES, SA
b) Obtenció de documentació i informació:
La documentació s’adjunta en el perfil del contractant d’aquesta societat, per a qualsevol consulta
dirigir-se a:
1.b.1- Dependència: Aigües de Blanes, SA
1.b.2- Domicili: C/ Canigó, núm. 5-7 baixos
1.b.3- Telèfon: 972.352.728
1.b.4- Fax:972.359.586
1.b.5- Correu electrònic: aiguesdeblanes@aiguesdeblanes.com
OBJECTE DEL CONTRACTE
Descripció: El subministrament de material hidràulic, amb establiment d’un dipòsit logístic, per a
l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Blanes, SA (ABSA)
Estructura del contracte: SI es divideix en lots.
DADES ECONÒMIQUES
Sistema de determinació del preu: Preus unitaris, amb previsió d’una despesa màxima estimada anual.
Pressupost de licitació (sense IVA): El pressupost de licitació anual (despesa màxima anual estimada), és
de 200.895’68€ euros, més l’IVA que li correspongui.
Atès que es tracta d’un contracte de tracte successiu, amb preus unitaris, ABSA no s’obliga a esgotar el
pressupost sinó que la despesa efectuada dependrà dels lliuraments que es facin en funció de les
necessitats d’ABSA.
Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte és de 401.791’36€ (imports en euros, sense
IVA) per a tota la durada del contracte, pròrrogues i possibles modificacions contractuals.
DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte es fixa per un període d’ un anys, a comptar de la data que consti en el
document de formalització del contracte.
El contracte es podrà prorrogar per un any més.

GARANTIA PROVISIONAL
No s'exigeix.
GARANTIA DEFINITIVA
L’import equivalent a un 5% del pressupost anual de licitació a aquells licitadors que els lots adjudicats,
bé per si sols o bé per acumulació amb d’altres, resulti un import igual o superior a 60.000 sense IVA.
TERMlNl DE GARANTIA
S’estableix un termini de garantia d’1 any.
TIPUS DE CONTRACTE
Privat.
REVISIÓ DE PREUS
No es preveu revisió de preus del present contracte.
SUBCONTRACTACIÓ
No s’admet.
MODIFICACIONS CONTRACTUALS
Es preveu la possibilitat de modificar el contracte, amb la deguda justificació en l’expedient, en els
supòsits i les condicions següents:
- Necessitat d’incrementar el nombre d’unitats previstes degut a un increment de l’activitat.
- Necessitat d’incorporar nous materials a utilitzar degut a un increment de l’activitat o de nous
procediments de gestió.
- Conveniència d’incorporar al material a subministrar avenços tècnics que millorin notòriament les
seves prestacions.
- Necessitat d’adaptar les característiques tècniques del material a subministrar.
Les modificacions no previstes en aquest apartat es podran portar a terme sempre que es justifiqui
suficientment la concurrència del seu interès.
Límit de les modificacions contractuals: fins a un 25 % del preu del contracte.
VARIANTS O MILLORES
No s’admetran variants ni millores
SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
Les assenyalades en el Plec de clàusules administratives.
Classificació empresarial: No s’exigeix.
TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Tramitació: ordinària.
Procediment d’adjudicació: obert, No subjecte a regulació harmonitzada
PRESENTACIÓ D’OFERTES
Lloc: oficines d’Aigües de Blanes, al carrer Canigó núm. 5-7 baixos, Blanes (Girona).
Data: Fins el dia 9 de Desembre de 2016(si aquesta coincidís en dissabte o festiu, es traslladarà al
primer dia hàbil següent).
Hora: de 9:00 hores a 13’30:00 hores.

