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Capítol 1.- OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
L'empresa AIGÜES DE BLANES S.A. (ABSA) té per objecte la prestació del servei d'abastament, 
distribució i transport d'aigua potable i la prestació del servei de manteniment i millora de la xarxa 
municipal de col·lectors pluvials i clavegueram de Blanes. 
 
L'objecte del contracte consisteix en la prestació del següent subministrament: 
 

• Compra de material elèctric per al manteniment de les instal·lacions d’ABSA. 
 
Codi CPV del Contracte: 31680000-6 - Materials i accessoris elèctrics. 
 
Si en el futur ABSA te la necessitat d’ampliar la compra d’altres models o d’altres tipus de materials 
elèctrics, l’adjudicatària també haurà de proveir-les si així es requerida per ABSA. 
 
 
Capítol 2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS 
 
La xarxa d’aigua potable de Blanes així com els bombejos d’aigües residuals i clavegueram que 
gestiona ABSA, estan formats per diferents equipaments que funcionen amb energia elèctrica. 
Pous, ETAP, impulsions, sistemes de telecontrol, càmeres de vigilància, il·luminació, senyals, 
oficines i demes equipaments disposen d’instal·lacions elèctriques que cal mantenir i actualitzar, 
per al seu correcte funcionament tant operatiu com ajustat a normativa. 
 
ABSA disposa d’un Departament de Manteniment que te per objectiu mantenir constantment 
operatives totes les instal·lacions esmentades i necessita adquirir diferent material elèctric per 
assolir aquest objectiu. 
 
 
Capítol 3.- OBJECTIUS A ASSOLIR AMB LA CONTRACTACIÓ 
 
- Cobrir les necessitats anuals de subministrament de peces de recanvi i desgast que es renoven 
en cada manteniment realitzat a les instal·lacions existents.  

- Compra de material per a noves instal·lacions a la xarxa.  

 
Capítol 4.- TERMINI DEL CONTRACTE 
 
El termini del contracte tindrà una durada de 1 any, acordant al venciment, pròrrogues del mateix 
per un període de 1 any mes consecutivament, fins a un total de 5 anys. 
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Capítol 5.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 

El pressupost màxim anual del concurs és de 30.000 euros + IVA. Sent la totalitat del contracte per 
5 anys de 150.000 euros + IVA.  
 
Aquest preu de licitació s’ha calculat sobre la base de les necessitats estimades per al període 
considerat en base a les compres mitges realitzades en els últims anys i la previsió futura 
d’actuacions i millores necessàries a les instal·lacions. L’esmentat volum s’ha d’entendre com a 
estimatiu i no implica obligació d’ABSA d’arribar a aquest volum de compres, sinó que s’ajustarà a 
les necessitats reals durant el període d’adjudicació. 
 
En els preus unitaris ofertats s’inclouran els preus derivats del transport dels productes fins a les 
nostres instal·lacions situades al Carrer Sant Pere Màrtir nº21 de 17300 Blanes. 
 
 
Capítol 6.- LLIURAMENT DELS PRODUCTES 
 

Els diferents elements a subministrar així com les seves especificacions tècniques apareixen 
definits en el quadre d’elements adjunt a l’ ANNEX 1. 
 
Es requereix compromís escrit de manteniment de preus ofertats durant el període de vigència del 
contracte, tenint en compte que inclouran els ports fins a les nostres instal·lacions i no podran 
estar subjectes a una comanda mínima. 
 
El personal d’ABSA realitzarà les corresponents comandes via correu electrònic, presencialment a 
les instal·lacions de l’adjudicatari o be per qualsevol altre mitja establert per mutu acord. 
L'adjudicatari es compromet a respondre, en un termini màxim de 24 hores, indicant el termini de 
lliurament i el preu.  
 
Els productes hauran de ser lliurats, durant la vigència del contracte, a mesura que s’emetin ordres 
de comanda. El termini màxim de l’emissió de l’ordre de la comanda a l’entrega del material a les 
nostres instal·lacions ha de ser inferior o igual a 4 dies hàbils per a materials que l’adjudicatari no 
tingui en estoc. Per la resta de material en estoc, el lliurament serà immediat quan els operaris 
d’ABSA es desplacin a les instal·lacions de l’adjudicatari o inferior a 24 hores si es lliurat a domicili. 
El lloc de lliurament serà Carrer Sant Pere Màrtir nº21 de 17300 Blanes. L’entrega reiterada fora 
d’aquests  terminis serà causa de rescissió del contracte. 
 
 
Capítol 7.- PREVISIÓ DE SUBMINISTRES 
 

Per poder tractar amb igualtat de condicions totes les ofertes presentades pels licitadors, no s’ha 
considerat el nombre mig d’unitats a subministrar, si no, una unitat de cadascun d’ells. 
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Capítol 8.- CONDICIONS GENERALS DELS PRODUCTES I GARANTIES 
 
 
L’adjudicatari haurà de garantir que els productes acompleixen les condicions següents:  
 

• Seran de primera qualitat i de fabricant qualificat.  

• Seran nous i amb marcat CE. No s’admetran materials sense certificat actualitzat de 
qualitat i seguiment de la norma UNE que correspongui.  

• L’emmagatzemament i la manipulació es farà seguint les recomanacions del fabricant.  

• Tot el material tindrà una garantia mínima de 24 mesos, que cobrirà qualsevol defecte o 
avaria.  

• Tots els articles hauran de portar de forma visible, la marca o nom de l’empresa de 
fabricació, tant a l’embalatge com a la carcassa.  

• Tots els articles s’hauran de subministrar degudament precintats.  

• Els articles subministrats que no compleixin aquestes condicions, seran retornats i el 
proveïdor els haurà de substituir per altres, que compleixin aquestes condicions, sense 
cap cost afegit. 

• Tots els materials seran homologats per ABSA,  de manera que seran de les marques i 
models indicats en el quadre d’elements adjunt ANNEX 1, més les que es poguessin 
homologar per ABSA al llarg de la durada del contracte. 

• Qualsevol article que es vulgui subministrar i que no correspongui a marca i model 
d’aquest Plec, necessitarà de l’aprovació prèvia d’ ABSA. 

 
L’Adjudicatari es compromet a substituir els materials defectuosos, o que no es corresponguessin 
amb els oferts, en el termini màxim de tres dies laborables. Aquestes substitucions no 
comportaran cap despesa per ABSA. 
 
L’Adjudicatari serà responsable dels possibles danys causats als equips d’ABSA pels articles que 
hagi subministrat. Les despeses de reparació o, fins i tot, la substitució d’un equip, ocasionades 
per articles defectuosos que hagi subministrat, seran exclusivament a càrrec de l’Adjudicatari. 
 
ABSA realitzarà un control dels articles subministrats que resultin defectuosos i que, per tant, 
comportin devolucions i substitucions. S’admetrà un màxim del 5% de devolucions sobre el total 
de productes subministrats. Si l’Adjudicatari sobrepassés el 5% de devolucions admeses, ABSA el 
requerirà per tal de que ho corregeix-hi en el termini indicat. En el cas que l’Adjudicatari, després 
de ser requerit per a que corregís la situació, seguís subministrant articles defectuosos que 
comportessin unes devolucions superiors al 30% de les unitats, ABSA podrà resoldre el contracte.  
 
 
 
 



                                                                                                                       

 

 

 

               

   Plec de Prescripcions Tècniques. Expedient núm. C-12 / 2021                                                                                                                       6 
                                                        

 

 

 

 

Capítol 9.- DOCUMENTACIÓ TECNICA 
 
El proveïdor es compromet a: 
 

• Atendre les sol·licituds de catàlegs i tarifes vigents de fabricant i altres consultes tècniques que 

realitzi ABSA sobre els materials objecte d’aquest contracte. 

• Lliurar els certificats dels material que subministri, d’acord amb les normes vigents. 

 
Capítol 10.- LOGISTICA D’ESTOCS I COMANDES 
 
L’empresa adjudicatària disposarà de mitjans de transport (propis o contractats externament) i els 
lliuraments no podran ocasionar despeses addicionals o canvi de preu en els articles. L’empresa 
adjudicatària estarà obligada a servir sense cost addicional qualsevol comanda que es sol·liciti 
independentment del seu import. Les empreses disposaran d’una logística d’estocs que garanteixi 
l’entrega efectiva dels articles en els terminis màxims compromesos.  
 
 
Capítol 11.- CONDICIONS ECONOMIQUES 
 
Les ofertes es presentaran individualitzades (en arxiu Excel) amb detall de preus unitaris sense 
l’IVA. En el cas que els articles vinguin en paquets de vàries unitats, caldrà dividir l’import del 
paquet pel nombre d’unitats que conté per obtenir el preu unitari.  
 
Els preus de l’oferta han d’incloure les despeses de subministrament, mostres, transport, 
embalatges i tots els serveis i tasques implícites.  
 
Els preus unitaris no podran superar en cap cas, aquells que s’indiquen a l’ANNEX 1 d’aquest Plec.  
 
ANNEXES:  
 

• ANNEX 1: QUADRE de Relació d’elements a ofertar objecte de la contractació.  
 
 
 
Blanes, 26/05/2021 
L’Òrgan de Contractació d’ABSA 
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