Ref: C-9/2022

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE
L’AVINGUDA VILA DE MADRID, AFECTADA PEL “PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER
AVINGUDA VILA DE MADRID, FASE I” PER PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.
El dia 16 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 del contracte de LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE
L’AVINGUDA VILA DE MADRID, AFECTADA PEL “PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER
AVINGUDA DE MADRID, FASE I” i es va convocà licitació pública per a la seva adjudicació.
Durant el termini de presentació d’ofertes, concorren al present concurs les següents empreses:
1.
2.

HIDROTEC SANEJAMENT, SL
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U.

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 les
empreses presentades aporten 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 HIDROTEC SANEJAMENT, SL presenta la següent proposta:
➢ Oferta econòmica, proposo executar les obres per la quantitat de 263.873,00 euros, IVA exclòs.
L’import de l’IVA, al 21 % , és de 55.413,33euros.
➢ Ofereixo una millora del termini de garantia de 4 any/s addicional respecte el termini de
garantia establert en el present Plec.
➢ Ofereixo una millora del temps de resposta per urgències de 150 minuts de reducció del temps
de resposta establert en el punt 7 del Plec de Condicions Tècniques (no s’acceptaran fraccions
inferiors a 30 minuts).
➢ Disposo dels següents distintiu mediambiental vehicles:

Acord Adjudicció. Expedient C-9/2022

1

Camió amb distintiu mediambiental C
X
Camió amb distintiu mediambiental ECO X
Aplicant els criteris de valoració establerts en el plec de condicions, i segons consta en la valoració
econòmica que s’adjunta a aquesta Acta, aquesta empresa obté una puntuació de 100,00 punts.
2.- L’empresa SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U presenta la següent proposta:
➢ Oferta econòmica, proposo executar les obres per la quantitat de 270.500,00 euros, IVA exclòs.
L’import de l’IVA, al 21 % , és de 56.805,00euros.
➢ Ofereixo una millora del termini de garantia de 4 any/s addicional respecte el termini de
garantia establert en el present Plec.
➢ Ofereixo una millora del temps de resposta per urgències de 150 minuts de reducció del temps
de resposta establert en el punt 7 del Plec de Condicions Tècniques (no s’acceptaran fraccions
inferiors a 30 minuts).
➢ Disposo dels següents distintiu mediambiental vehicles:
Camió amb distintiu mediambiental C
X
Camió amb distintiu mediambiental ECO X

Aplicant els criteris de valoració establerts en el plec de condicions, i segons consta en la valoració
econòmica que s’adjunta a aquesta Acta, aquesta empresa obté una puntuació de 63,08 punts.
Donada la puntuació obtinguda, la mesa de contractació proposa l’adjudicació d’aquest contracte a
l’empresa HIDROTEC SANEJAMENT, SL d’acord amb l’oferta presentada.
D’acord amb el què estableix l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, mitjançant el qual
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, l’oferta
presentada per HIDROTEC SANEJAMENT, SL no incórrer en baixa temerària donat que la baixa
presentada no és inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altre oferta.
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Requerida a l’empresa esmentada per tal que presenti la documentació a que fa referència la clàusula
1.20 del plec de condicions administratives, la presenta correctament dins de termini.
Donada la puntuació obtinguda, aquesta mesa de contractació proposa l’adjudicació d’aquest
contracte a l’empresa HIDROTEC SANEJAMENT, SL per l’import de 263.873,00€ (IVA exclòs).
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 LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE
L’AVINGUDA VILA DE MADRID, AFECTADA PEL “PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER
AVINGUDA VILA DE MADRID, FASE I” d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques
particulars i l’oferta presentada, a l’empresa HIDROTEC SANEJAMENT, SL per l’import de 263.873,00€
(IVA exclòs).
Segon.- Requerir a l’empresa HIDROTEC SANEJAMENT, SL que dins el termini dels 5 dies següents al
requeriment efectuat per ABSA, el representant d’aquesta empresa haurà de formalitzar el contracte.
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.
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