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Ref: C-11/2021 

 

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PERIÒDIC DE HIPOCLORIT SÒDIC I HIDRÒXID SÒDIC PER A EL 

TRACTAMENT I DESINFECCIÓ DE L’AIGUA A L’ETAP D’AIGÜES DE BLANES, SA  

 

REUNITS 

 

D’UNA PART el senyor NARCÍS PIFERRER REIXACH, amb DNI 40.266.881-E, com a Conseller delegat de la societat 

AIGÜES DE BLANES, SA, en exercici dels poders que m’han estat conferits per la Junta General del 24 d’octubre 

del 2019, i elevats a públics el dia 16 de gener de 2020 i inscrits en el registre mercantil de Girona el dia 24 de 

gener de 2020. 

 

DE L’ALTRA PART, el senyor CARLOS SANTODOMINGO CONDE amb NIF 44314306E actuant en representació 

de la societat APLICLOR WATER SOLUTIONS, S.A. amb CIF A-58768946  amb domicili social a carrer Afores, s/n 

a Sant Martí Sesgueioles de Barcelona.  

 

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per formalitzar el present contracte. 

 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 

I.- El conseller delegat de la societat Aigües de Blanes, el dia 31 de maig de 2021  aprovà els plecs de Clàusules 

Tècniques i Administratives particulars reguladores del contracte administratiu per adjudicar, mitjançant el 

procediment obert i tramitació ordinària el contracte DE SUBMINISTRAMENT PERIÒDIC DE HIPOCLORIT SÒDIC I 

HIDRÒXID SÒDIC PER  EL TRACTAMENT I DESINFECCIÓ DE L’AIGUA A L’ETAP D’AIGÜES DE BLANES, SA i convocà 

licitació pública per a la seva adjudicació. 

 

II.- El dia 16 de juny de 2021 es constitueix la mesa de contractació per a l’obertura del SOBRE A, que conté la 

documentació administrativa i comprovada la documentació presentada es conclou que els licitadors  aporten 

correctament la documentació assenyalada en el plec de condicions. 

 

III. El mateix dia, en acte públic es procedeix a l’obertura dels SOBRES  B de les proposicions presentades, que 

contenen la documentació a valorar segons criteris automàtics, i donada la puntuació obtinguda la mesa de 

contractació proposa l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA, d’acord 

amb l’oferta presentada. 
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IV. Requerida dita l’empresa perquè presenti la documentació a que fa referència la clàusula 1.20 del plec de 

condicions esmentat, la presenta correctament dins de termini.  

 

V. Examinada la documentació i prèvia reclamació al licitador per tal que esmenés defectes detectats en la 

documentació aportada, el dia 22 de setembre de 2021, es reuneix la Mesa de Contractació i dona per vàlida la 

documentació presentada, proposant l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa APLICOR WATER SOLUTIONS, 

SA per l’import ofert en la seva oferta. 

 

VI. El dia 22 de setembre de 2021, el Conseller Delegat d’Aigües de Blanes adjudica el contracte de  

SUBMINISTRAMENT PERIÒDIC DE HIPOCLORIT SÒDIC I HIDRÒXID SÒDIC PER  EL TRACTAMENT I DESINFECCIÓ DE 

L’AIGUA A L’ETAP D’AIGÜES DE BLANES, SA, d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques 

particulars i l’oferta presentada, a l’empresa APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA per la quantitat  màxima anual 

de 10.316,63€ (IVA exclòs) i d’acord amb l’oferta presentada. 

 

VII. El dia 14 d’octubre de 2021, el Conseller Delegat d’Aigües de Blanes acorda rectificar l’acord d’adjudicació, 

de data 22 de setembre de 2021, del contracte de  SUBMINISTRAMENT PERIÒDIC DE HIPOCLORIT SÒDIC I 

HIDRÒXID SÒDIC PER  EL TRACTAMENT I DESINFECCIÓ DE L’AIGUA A L’ETAP D’AIGÜES DE BLANES, SA,  a 

l’empresa APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA, en el sentit que el preu unitari de l’HIPOCLORIT SODIC COMANDA 

<500ltrs, sigui de 0,26€. 

 

CLÀUSULES DEL CONTRACTE 

 

Primera.- El senyor CARLOS SANTODOMINGO CONDE actuant en representació de la societat APLICLOR WATER 

SOLUTIONS, S.A. es compromet a la prestació dels treballs objecte d’aquest contracte, amb estricta subjecció al 

plec de  clàusules administratives i tècniques particulars, així com a l’oferta presentada, documents  que es 

declaren incorporats i formen part d’aquest contracte,  que accepta plenament i de la qual cosa deixa constància, 

signant en aquest acte la seva conformitat. 

 

Segona.- El preu del contracte es fixa en la quantitat  màxima anual de  10.316,63€ (IVA exclòs) i d’acord amb 

l’oferta presentada: 
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proposta econòmica: 

 

TIPUS PRODUCTE 

UNITATS PREU 
UNITARI 

LICITACIÓ 
(€/KG) 

PREU 
TOTAL 

LICITACIÓ 

PREU 
OFERTAT 
UNITARI 

LICITACIÓ 

PREU 
OFERTAT 

TOTAL 
LICITACIÓ 

LTRS KG 

1 
HIPOCLORIT SODIC COMANDA > 
500 LTRS 

9500 11585 0,48 
     
5.560,98  

 0,23€  2.664,55€ 

2 
HIPOCLORIT SODIC COMANDA < 
500 LTRS 

3500 4268 0,61 
     
2.603,66  

 0,26€  1.109,68€ 

3 
HIPOCLORIT SODIC RECIPIENTS 20 
LTRS 

24 
RECIPIENTS 

14,88 
        
357,12  

 9€*  216€ 

4 
HIDROXID SODIC COMANDA > 500 
LTRS 

2500 3205 0,56 
     
1.794,87  

 0,38€  1.217,90€ 

     TOTALS  
   
10.316,63  

   5.208,13 

 

L’IVA a aplicar és 21% 

*El preu pressupost és per la garrafa de 25kg, igual que s’indica a la pròpia licitació, no és el preu per kg. 

 

Tercera.- El termini del contracte es  de 1 any, amb possibilitat de ser prorrogat per 4 any mes. 

 

Quarta.-  Aquest contracte se celebra sense revisió de preus. 

 

Cinquena.- Aquest contracte té naturalesa  privada  sent la jurisdicció civil la competent per conèixer les 

incidències i/o reclamacions que sorgeixin de la seva preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció. 

 

Per la deguda constància de tot el què s’ha convingut, es signa aquest contracte, a la data de la firma digital. 

       

Narcís Piferrer Reixach                           Carlos Santodomingo Conde                     

 

 

 

 

 

 

Conseller Delegat                                    APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA 
 AIGÜES DE BLANES, SA 
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