Ajuntament de l’Escala

1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de l’Escala
2.- Objecte del contracte: Gestió del servei públic municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable,
la recaptació de la taxa de clavegueram i el servei de manteniment de les escomeses del municipi de
l’Escala.
3.- Pressupost i Valor estimat:
El pressupost del contracte és de:
-

Base màxima servei d’abastament aigua: 740.000,00€ i la repercussió de 74.000,00€ d’IVA
(10%) totalitzant la quantitat de 814.000,00€ (IVA inclòs).
Cobrament taxes de clavegueram: 19.000,00€ i la repercussió de 3.990,00€ d’IVA (21%)
totalitzant la quantitat de 22.990,00€ (IVA inclòs).
Servei de manteniment de comptadors i escomeses: 128.000€ i la repercussió de 26.880,00€
d’IVA (21%) totalitzant la quantitat de 154.880,00€ (IVA inclòs). Aquest concepte inclourà la
neteja de canonades prevista a la clàusula 3.10 PPT.

El valor estimat del contracte és de 1.774.000€
1.774.000€ (IVA exclòs).
4.- Criteris d’adjudicació:
a) Criteris avaluables de forma automàtica:
automàtica: Proposició econòmica més avantatjosa fins a un màxim de 81
punts.

a.1) Preu de prestació del servei d'abastament d'aigua potable (fins a 67 punts). Es valorarà el preu anual
dels servei:
Prestació del servei d'abastament d'aigua
- Preu unitari ........................€/m3 facturat
Total retribució anual.......................€/any
* Es calcularà d'acord amb el supòsit que es detalla en l'apartat 17.a.4) del present.
Es valorarà a través de la següent formula:
67 punts x B / X
On : B= oferta més baixa (retribució anual)
X = oferta que es valora (retribució anual)
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Anunci per a la licitació del contracte de serveis per a la gestió i manteniment del servei municipal
d’abastament d’aigua de l’Escala.
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On : B= oferta més baixa (retribució anual)
X = oferta que es valora (retribució anual)

* En el supòsit de la clàusula 17a.4) s'estableix una aproximació dels comptadors existents i aquesta es
mantindrà fixa durant la vigència del contracte. L'oferta econòmica no es podrà veure alterada en cas de canvis
en el nombre total.

a.3) Preu pel servei de cobrament de taxa de clavegueram (fins a 2 punts). Es valorarà el preu anual del
servei.
Pel servei de cobrament de taxa de clavegueram
- Percentatge.......................................%
Total retribució anual.......................€/any
Es valorarà a través de la següent formula:
2 punts x B / X
On : B= oferta més baixa (retribució anual)
X = oferta que es valora (retribució anual)

* El percentatge màxim serà del 2% sobre la recaptació anual de la taxa de clavegueram d'acord amb les dades
del supòsit de la clàusula 17.a.4). Les ofertes es valoraran a la baixa. S'exclourà tota oferta que superi el
percentatge màxim previst.
previst.
a.4) Supòsit
El càlcul de les retribucions anuals s’efectuarà segons el següent supòsit:


Volum a facturar a abonats ............................



Nombre abonats amb comptador ......



Altes anuals ...........................................................



Rendiment econòmic de la xarxa d’abastament
d’aigua (suposat) ....................................................

2.500.000 m3/any

Domèstic: 14.700 abonats
Industrial:
1.100 abonats
20 abonats

70%
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12 punts x B / X
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a.2) Preu pel servei de manteniment d'escomeses i comptadors (fins a 12 punts). Es valorarà el preu anual
del servei, a través de la següent formula:
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Les propostes que no s’ajustin als supòsits anteriors seran automàticament desestimades.

Les dades dels supòsits anteriors són a efectes del càlcul de la retribució anual, de forma que tots els
licitadors parteixin del mateix supòsit.
La retribució real serà la que resulti dels cabals, nombre d’abonats, etc., que realment resultin de cada
exercici.
En tots els casos, el preu es valorarà sense IVA, sens perjudici que s'hagi d'indicar expressament la partida d'IVA
a part.

b) Criteris avaluables que depenen d’un judici de valor (fins a 19 punts)
Memòria per a la millora de la prestació del servei.
Les empreses hauran de presentar un projecte complert d’organització dels serveis estructurat per capítols en
base als criteris de puntuació que es detallen en aquest apartat. Aquesta documentació no podrà sobrepassar de
40 pàgines en format A-4 i 5 pàgines A-3.
Es valorarà, entre altres, la claredat, coherència interna de la proposta, solucions aportades, racionalitat,
característiques mediambientals i justificació del compliment dels compromisos oferts en cada un dels
documents.
En base a aquesta informació, s’analitzaran el conjunt d’avantatges previstos per cada oferta i es procedirà a la
seva valoració.
S’entendrà per “avantatges”, aquelles solucions, plantejaments, organització de recursos (materials i/o humans ),
dedicacions, temporalitats, tecnologies, etc. que representin una proposta que tècnicament avali una millor
garantía en la qualitat del servei de manteniment. Es considerarà la idoneïtat, quantitat, qualitat, i disponibilitat
dels recursos humans, materials i de maquinària amb la corresponent justificació d’adequació, coherència i
adaptabilitat al municipi d’aquests recursos.
Per a la valoració es tindran en compte els següents criteris de puntuació:
b.1)- Recursos humans i programa de treball (fins a 4 punts).
La proposta haurà de definir suficientment l’organigrama de treball, concretant el nombre total d’operaris que es
posen a disposició del servei, les categories professionals, els horaris de treball , i el nombre total d’hores
mensuals i anuals. Es valorarà en funció del nombre d’efectius, suficiència i idoneïtat dels mitjans humans oferts.
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NOTES:
NOTES:
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 Recaptació anual de la taxa de clavegueram ..........950.000,00€/any

b.3- Proposta organitzativa del servei (fins a 5 punts)
La proposta organitzativa haurà de definir suficientment el programa de manteniment previst, de manera que
combinant els mitjans humans i materials oferts en els apartats anteriors es garanteixi una òptima qualitat del
servei. Caldrà concretar la disponibilitat horària dels equips, els programes i protocols d’actuació, tant pels
treballs de manteniment ordinaris com per resoldre les possibles avaries o incidències durant tot l’any , tant en
dies laborables com festius, i durant les 24 hores .
També caldrà definir les propostes organitzatives de la resta de serveis que son objecte d’aquesta licitació .
b.4- Pla de millores de l’eficiència hidràulica del servei. (fins a 2 punts).
Es valorarà l’aportació d’un pla de millores de l’eficiència hidràulica de la xarxa que determini els punts crítics
d’aquesta i formuli les corresponents propostes de millora.
b.5- Pla de millora de la qualitat de l'aigua de la xarxa.(fins a 2 punts)
Es valorarà l’aportació d’un pla de millores destinades a garantir una millor qualitat de l’aigua i dels sistemes
de cloració.
b.6- Pla de millora del control sanitari (fins a 1 punts).
Es valorarà l’elaboració d’un pla de control sanitari que garanteixi i millori els controls mínims exigibles per la
normativa vigent .
b.7- Proposta d’informació i d’atenció a l’usuari i a l’Ajuntament (fins a 1 punts).
Es valoraran les propostes en funció d’un major nombre d’hores d’atenció al públic i del calendari anual de
servei i les propostes de qualitat del servei d’atenció a l’usuari. També es valoraran especialment les ofertes
que incorporin un protocol de comunicació amb els usuaris del servei d’abastament d’aigua per advertir-los dels
consums sensiblement superiors a la mitjana o bé que augmentin el seu consum considerablement respecte dels
anys anteriors.

En cas d’empat s’estableix la preferència a favor de l’empresa que en el moment d’acreditar la seva solvència
tècnica, tingui en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per cent i així ho hagi
acreditat.

5.- Obtenció de documentació:
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La proposta haurà de definir de manera detallada el nombre de vehicles i altres mitjans materials (estocs de
reposició de materials, equips auxiliars, etc.) així com les seves característiques tècniques, que es posen a
disposició del servei. Es valorarà el nombre, suficiència, antiguitat, millores ambientals i la idoneïtat d’aquests
equips per a la prestació del servei.
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b.2- Recursos materials, equips de maquinària i mitjans auxiliars que es posen a disposició del servei (fins a 4
punts)
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lescala
6.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 24/02/2019 a les 13:30h.
b) Documentació a presentar: La detallada en el plec.
L’Escala, a data de signatura electrònica.
Víctor Puga i López

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Alcalde
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