Ref: C-8/2022

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PELS TREBALLS DE RECOLZAMENT I COMPLEMENTÀRIES
A LES D’AIGÜES DE BLANES, SA, PER LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA DE
SANEJAMENT DE BLANES
El dia 13 de juny de 2022 es varen aprovar els plecs de Clàusules Tècniques i Administratives particulars
reguladores del contracte administratiu per adjudicar, mitjançant el procediment obert i tramitació
ordinària el contracte de servei PELS TREBALLS DE RECOLZAMENT I COMPLEMENTÀRIES A LES
D’AIGÜES DE BLANES, SA, PER LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT DE
BLANES i es va convocar licitació pública per a la seva adjudicació.
Durant el termini de presentació d’ofertes, concorren al present concurs les següents empreses:
ORDRE
1

NOM LICITADOR
LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR, S.L.

El dia 13 de juliol de 2022 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
l’empresa presentada aporta correctament la documentació assenyalada en el plec de condicions.
El mateix dia, en acte públic es procedeix a l’obertura dels SOBRES B de les proposicions presentades,
que contenen la documentació econòmica i la proposta realitzada és la següent:
1.- L’empresa LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR S.L.U presenta la següent proposta:
➢ Ofereix la següent PROPOSTA ECONÒMICA :
Coef.

Valor

Concepte

Preu de licitació
(IVA no inclòs)

Preu ofert
(IVA no inclòs)

101,30 €/h

80,00/h

157,33 €/h

131,11€/h

Camió Cuba normal
a1

20%

a2

3%
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Preu hora de dilluns a divendres de 7 a 21
h i dissabte matí de 7 a 13h
Preu hora nocturn de dilluns a divendres
des de les 21h fins les 24h. I dimarts,
dimecres, dijous, divendres i dissabte de
00:00 a 07:00

1

a3

a4

3%

1%

a5

18%

a6

2%

a7

2%

a8

1%

a9

40%

a10

2%
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Preu hora dissabtes tarda des de les 13 a
19h i diumenges festius nacionals i locals,
des de les 8 fins a les 19h
Primera hora
Resta d’hores
Preu hora nocturns de dissabtes,
diumenges i festius des de les 19 fins a les
24h. I diumenges i dilluns de 00:00 a
07:00
Primera hora
Resta d’hores
Camió Cuba petita
Preu hora de dilluns a divendres de 7 a 21
h i dissabte matí de 7 a 13h
Preu hora nocturn de dilluns a divendres
des de les 21h fins les 24h. I dimarts,
dimecres, dijous, divendres i dissabte de
00:00 a 07:00
Preu hora dissabtes tarda des de les 13 a
19h i diumenges festius nacionals i locals,
des de les 8 fins a les 19h
Primera hora
Resta d’hores
Preu hora nocturns de dissabtes,
diumenges i festius des de les 19 fins a les
24h. I diumenges i dilluns de 00:00 a
07:00
Primera hora
Resta d’hores
Camió amb reciclatge d’aigua
Preu hora de dilluns a divendres de 7 a
21h i dissabte matí de 7 a 13h
Camió grua
Equip compost per camió grua, bomba
submergible i alternador. Especial per
buidar grans quantitats d’aigua i realitzar
trasbals d’aigües residuals amb Q=250
m³/h
Preu hora.

364,27 €/h
192,76 €/h

303,56€/h
160,63€/h

420,95 €/h
217,85 €/h

350,79€/h
181,54€/h

101,30 €/h

80,00€/h

157,33 €/h

131,11€/h

364,27 €/h
192,76 €/h

303,56€/h
160,63€/h

420,95 €/h
217,85 €/h

350,79€/h
181,54€/h

116,30 €/h

90,00€/h

101,30 €/h

80,00€/h

2

a11

2%

a12

2%

a13

2%

a14

1%

a15

1%

(facturació mínim 2 hores)
Equip complementari
Preu dia de lloguer de bomba
submergible especial per sorra, amb
capacitat d’extracció de 100 m³/h..
Preu dia de lloguer de bomba
submergible especial per aigua residual,
amb capacitat d’extracció de 100 m³/h.
Preu dia de lloguer d’obturador per
canonades de diàmetres compresos
entre 200, 600 i 1000 mm de diàmetre.
Preu hora camió cisterna d’aigua potable
20m3
Vehicle amb màquina de vapor per a la
neteja de dipòsits, aljubs, basses, etc.
sense abrasiu.

106,27 €/dia

88,56€/h

106,27 €/dia

88,56€/dia

67,90 €/dia

56,58€/dia

76,75 €/h

63,96€/h

101,30 €/h

80,00€/h

L’IVA a aplicar és 21%
➢ Posarà a disposició d’Aigües de Blanes, S.A., i per tant adscriurà al servei, 5 vehicle/s tipus
camió cisterna de neteja, addicional als 4 exigits en el Plec de Condicions Tècniques.
➢ Que els oficials 1a especialista tenen la següent experiència (en anys), addicionals als 3 anys
exigits en el Plec de Condicions Tècniques:
o
o
o
o
o
o

Oficial 1a...... 23 anys d’experiència
Oficial 1a...... 16 anys d’experiència
Oficial 1a...... 15 anys d’experiència
Oficial 1a...... 13 anys d’experiència
Oficial 1a...... 12 anys d’experiència
Oficial 1a...... 12 anys d’experiència

Aplicant els criteris de valoració establerts en el plec de condicions, i segons consta en la valoració
econòmica que s’adjunta a aquesta Acta, l’empresa presentada a aquesta licitació obté una puntuació
de 56,72 punts.
Donada la puntuació obtinguda, la mesa de contractació proposa l’adjudicació d’aquest contracte a
l’empresa LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR, S.L.U d’acord amb l’oferta presentada.

Acord d’adjudicació C-8/2022

3

Requerida a l’empresa esmentada per perquè presenti la documentació a que fa referència la clàusula
1.20 del plec de condicions administratives, la presenten correctament dins de termini.
En virtut 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.
ACORDO
Primer.- Adjudicar el contracte de serveis PELS TREBALLS DE RECOLZAMENT I COMPLEMENTÀRIES A
LES D’AIGÜES DE BLANES, SA, PER LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT
DE BLANES, d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques particulars i l’oferta
presentada, a l’empresa LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR, pels preus unitaris presentats per
l’esmentada empresa.
Segon.- Requerir a l’empresa LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR, SL, que dins el termini dels 5 dies
següents al requeriment efectuat per ABSA, el representant d’aquesta empresa haurà de formalitzar
el contracte. ABSA podrà realitzar aquest requeriment, transcorreguts 15 dies hàbils de la remissió de
la notificació de l’adjudicació.
Tercer.- Notificar el present acord a les empreses licitadores i publicar l’adjudicació al perfil del
contractant de la web de la societat AIGÜES DE BLANES, SA.

Blanes, a la data de la signatura digital

Firmado
digitalmente por
40266881E
NARCIS PIFERRER
REIXACH (R:
A17323205)
Fecha: 2022.07.27
16:28:45 +02'00'

NARCÍS PIFERRER I REIXACH
Conseller Delegat d’Aigües de Blanes, SA
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