
                                                                                                                       

 

               

 

 

 
ANNEX 3 

 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

  

El/la Sr./Sra. ........................................................................................... amb residència a 

............................................, al carrer .................................................... número ........., i amb NIF 

................................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per 

poder ser adjudicatari/ària del contracte de les feines de recolzament i complementàries a les de ABSA 

per a la conservació i manteniment de la xarxa de sanejament de Blanes, es compromet (en nom 

propi/en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 

condicions estipulats.  

  

Que em comprometo a executar les prestacions d’aquest contracte segons els preus ordinaris unitaris 

indicats en la taula inclosa a continuació, sempre prenent en consideració que els imports totals a 

facturar serien els corresponents a l’aplicació d’aquests preus ofertats als amidaments d’hores que 

resultin de l’execució dels treballs realitzats i aprovats per Aigües de Blanes, sense establir-se imports 

fixes o mínims mensuals, ja que els amidaments d’hores estaran vinculats als resultats de les revisions 

i estudis de freqüències dutes a terme.  

 

Coef. Valor Concepte Preu de licitació 
(IVA no inclòs) 

Preu ofert 
(IVA no inclòs) 

  Camió Cuba normal 
 

  

a1 20% Preu hora de dilluns a divendres de 7 a 21 h i 
dissabte matí de 7 a 13h 

101,30 €/h  

a2 3% 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 

157,33 €/h  

a3 3% 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 

 
 
 

364,27 €/h 
192,76 €/h 

 

a4 1% 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                   

 
 

420,95 €/h 
217,85 €/h 

 

  Camió Cuba petita 
 

  

a5 18% Preu hora de dilluns a divendres de 7 a 21 h i 
dissabte matí de 7 a 13h 

101,30 €/h  

a6 2% 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 

157,33 €/h  



                                                                                                                       

 

               

 

 

a7 2% 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 

 
 
 

364,27 €/h 
192,76 €/h 

 

a8 1% 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                   

 
 

420,95 €/h 
217,85 €/h 

 

a9 40% Camió amb reciclatge d’aigua 
Preu hora de dilluns a divendres de 7 a 21h i 
dissabte matí de 7 a 13h 

116,30 €/h  

  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 

  

a10 2% Preu hora. 
(facturació mínim 2 hores) 

101,30 €/h  

  Equip complementari   

a11 2% Preu dia de lloguer de bomba submergible 
especial per sorra, amb capacitat d’extracció 
de 100 m³/h.. 

106,27 €/dia  

a12 2% Preu dia de lloguer de bomba submergible 
especial per aigua residual, amb capacitat 
d’extracció de 100 m³/h. 

106,27 €/dia  

a13 2% Preu dia de lloguer d’obturador per 
canonades de diàmetres compresos entre 
200, 600 i 1000 mm de diàmetre. 

67,90 €/dia  

a14 1% Preu hora camió cisterna d’aigua potable 
20m3 

76,75 €/h  

a15 1% Vehicle amb màquina de vapor per a la 
neteja de dipòsits, aljubs, basses, etc. sense 
abrasiu. 

101,30 €/h  

  

 

 

(Data i signatura) 

 


