C- 21/2021
ANUNCI

En virtut de l’acord adoptat pel Conseller Delegat d’Aigües de Blanes, SA, es fa pública la licitació per
l’execució dels “TREBALLS D’OBRA CIVIL A REALITZAR PEL MANTENIMENT DE LES XARXES D’AIGUA
POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE BLANES, SA”, d’acord amb el detall següent:
1.- 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- Correu electrònic: contractacio@aiguesdeblanes.cat

2.- Objecte del contracte:
a) Tipus: Obra dels “TREBALLS D’OBRA CIVIL A REALITZAR PEL MANTENIMENT DE LES XARXES D’AIGUA
POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE BLANES, SA”, PER PROCEDIMENT OBERT I
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.
b) Termini d’execució: 1 any
c) Admissió de pròrrogues: No
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació : Ordinària
b) Procediment: obert amb varis criteris de selecció
c) criteris d’adjudicació: Els establerts a la clàusula núm. 1.11) del plec de condicions aprovat per
aquesta contractació
4.- Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
Import de licitació: 290.000€ (IVA exclòs) que aplicant l’IVA resulta una quantitat de 350.900€.
Valor estimat del contracte: és de 1.740.000€ (IVA exclòs) (corresponent a l’import del contracte, mes
les pròrrogues, més la modificació prevista a la clàusula 2.3 del Plec de Condicions).
5.- Garanties
Provisional : no s’exigeix
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
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6.- Requisits del contractista:
- La Condició especial d’execució de la clàusula 2.2) del plec de condicions administratives.
7.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data de presentació: la presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres laborables
de 9 a 13:30 hores, DURANT EL TERMINI DE VINT-I-SIS DIES NATURALS, a comptar des del dia següent
a la publicació d’aquest anunci al perfil del contractant (si aquest coincidís en dissabte o festiu, es
traslladarà al primer dia hàbil següent).
Quan les proposicions s’enviïn per correu, el licitador haurà de justificar la data i l’hora en què va
efectuar la tramesa i comunicar-ho a la societat, mitjançant un correu electrònic a l’adreça
contractacio@aiguesdeblanes.cat dins la data i l’hora establerts com a termini de presentació, sense
la concurrència d’aquests requisits no serà admesa la proposició si és rebuda amb posterioritat al
termini assenyalat en aquest anunci.
b) Lloc de presentació:
7.b.1- Dependència: Aigües de Blanes, SA
7.b.2- Domicili: C/ Canigó, núm. 5-7 baixos
8.- Obertura pública de les ofertes
a) Direcció: C/Canigó, núm 5-7 baixos
b) Localitat: Blanes
c) Data i hora: Es publicarà en el perfil del contractant
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