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1.- INTRODUCCIÓ 
 
 
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA com a concessionària del servei 
d’aigua potable  de les poblacions de Girona, Salt i Sarriá de Ter, gestiona la 
E.T.A.P. de Montfullà, on es potabilitza, segons el RD/140, l’aigua posada a 
xarxa. 
Dins el procés fisico-químic de tractament, es requereix del subministrament de 
clorit sòdic per a la generació de diòxid de clor. 
 
 
1.- OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC, DURACIÓ I PRESSUPOST MÀXIM I                 
ENTREGA I RECEPCIÓ 

 
 
1.1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
L’objecte del contracte es el subministrament anual de clorit sòdic de les 
següents característiques: 
 
Clorit Sòdic(25%) en solució amb les següents especificacions: 
 
Concentració (%)...........................mínim 24 % 
Densitat gr/ml ...............................1,20 a 1,30 
 
 
1.2.- RÈGIM JURÍDIC 
 
Instruccions internes de contractació de la societat AGSST, S.A. aprovades per 
la comissió especial de representants en data 23/12/14. 
 
 
 1.3- DURACIÓ 
 
El contracte tindrà un termini de duració de UN ANY. 
 
Aquest contracte contempla un període de prova d’un mes, en el qual, en cas 
de que el resultat en el procés  de generació de Diòxid de Clor en planta no 
compleixi amb els requeriments de qualitat de  AGGST, queda rescindit. 
 
 
 
1.4- PRESSUPOST MÀXIM I FACTURACIÓ  
 
El preu màxim per tona de producte serà de 812,00 €/Tm. Aquest preu inclou 
totes les despeses que es deriven del subministra com poden ser, transport, 
cànons medioambientals, despeses en mitjans de seguretat, etc. 
 



Qualsevol despesa no prevista en el pressupost, haurà de ser sotmesa a 
aprovació per escrit  per part de AGSST SA , que no assumirà cap despesa no 
aprovada prèviament. 
 
El preu de l’oferta  es mantindrà durant el període d’un any a partir de la 
notificació de l’adjudicació del contracte. 
 
Les factures emeses per l’adjudicatari hauran d’incloure: 
 

- El detall de l’IVA i correspondran en forma i contingut a l’albarà d’entrega  
del producte. 

- Referència al número  d’expedient . 
- Nombre complert de la societat: Aigües de Girona, Salt i Sarriá de Ter SA 
- CIF: A 17 351248 
- Adreça: C/ Ciutadans nº 11 17004 Girona 
- Forma de pagament. 

 
Les factures s’hauran de remetre en format paper. 
 
El pagament es realitzarà en forma de domiciliació bancària a 60 dies de la data 
de factura, el dia 20 de cada mes. 
 
1.5- VALOR ESTIMAT 
 
El valor estimat del contracte, prenent com a referència que durant l’any 2014 
es van consumir 72 Tm, és de 58.464,00€. 
 
 
1.6.- ENTREGA I RECEPCIÓ 
 
 
El subministra es realitzarà en les instal·lacions de la ETAP de Montfullà situada 
en el C/ de montfullà sn 17162 Bescano (Girona) , en horari d’oficines. 
 
El transport del producte haurà de complir amb les obligacions del transport, 
càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses per carretera ADR. 
 
L’adjudicatari no tindrà dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o 
perjudicis ocasionats previs e la entrega en dipòsit de la planta. 
 
 
2.- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
2.1.- La contractació es tramitarà de forma ordinària i es durà a terme 
mitjançant el procediment d’adjudicació directa regular a l’article 16 A) de les 
Instruccions internes de contractació de la societat AGSST,SA. 
 



2.2.- Es procedirà a sol·licitar un mínim de 3 ofertes a tres empreses diferents, 
que es presentaran amb els requisits, termini i lloc que s’estableix a la clàusula 
6 d’aquest plec de condicions. 
 
 
 3.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL 
 
 
L’adjudicatari quedarà obligat al compliment de la llei orgànica 15/1999, del 13 
de desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i, en particular 
el disposat en l’article 12 d’aquest text legal i del R.D. 1720/2007, del 21 de 
desembre, per el que s’aprova el reglament  de desenvolupament de la LOPD. 
 
Els drets d’explotació de tots els documents i resultats dels treballs realitzats 
per el present contracte seran propietat del contractista, en exclusivitat I a tots 
els efectes. 
 
 
 4.- FORMAT DE LA PROPOSTA 
 
La proposta sobre l’objecte d’aquest contracte s’aportarà de la següent manera: 
 

- Preu unitari del producte en €/Tm , incloent totes les despeses que es 
deriven del subministra com poden ser, transport, cànons 
medioambientals, despeses en mitjans de seguretat, etc…  

 
- Descripció per escrit de les especificacions del producte. 

 
 

- Documentació relativa al compliment del article nº9 del RD/140 del 7 de 
febrer del 2003. 

 
- Documentació relativa als equips, tant materials com personals, 

d’assessorament tècnic en la implantació del producte en el procés de 
generació del diòxid de clor. 

 
 
 
5.- CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
5.1.- VALORACIÓ TÈCNICA 
 
 
Es considera que el criteri objectiu de la qualitat tècnica de l’oferta, ha de tenir 
un pes igual al 10 % del total. 
 
La puntuació de la valoració tècnica es realitzarà de 0 a 10 punts i vindrà 
determinada per: 



 
 
 
Es valorarà la documentació aportada per l’adjudicatari relativa a la capacitat 
d’assessorament en el camp de la generació de diòxid de clor aplicat al procés 
de potabilització. 
Aquest apartat tindrà una puntuació de 0 a 10 punts. 
 
 
5.2.- VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
 
Es considera que el criteri econòmic de l’oferta, ha de tenir un pes igual al 90 % 
del total. 
 
La puntuació de la valoració econòmica es realitzarà de 0 a 90 punts i vindrà 
determinada per la següent formula: 
 
PE(i) = (P min / Pi ) X 90 
 
Essent: 
 
PE(i)     = Puntuació segons valoració econòmica de l’oferta en qüestió. 
P min.   = Preu de l’oferta més econòmica. 
Pi         = Preu de l’oferta en qüestió.  
 
 
 
 
 
6.- PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
 
 
Les ofertes s’hauran d’adreçar a: 
 
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA  
C/ Ciutadans nº 11 3º 
17004 Girona 
Refrència: Exp. 02/15 
 
El termini de presentació s’acaba el  30 de maig de 2.015. 
 
7.- ADJUDICACIÓ, CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
7.1.- El conseller Delegat d’AGISSA adjudicarà el contracte aprovant la despesa. 
 



7.2.- L’adjudicatari haurà d’aportar abans de la signatura del contracte la 
documentació que tot seguit es detalla i haurà de signar el contracte en el 
període de 10 dies en què sigui requerit a tal efecte. 
 
A) La documentació que acrediti la capacitat d’obrar dels empresaris que siguin 
persones jurídiques, s’acreditarà mitjançant còpia fefaent del CIF i l'escriptura 
de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat  i/o aquella en 
què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses 
les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts 
en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent 
Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, 
la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de 
constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent 
registre oficial. 
 
Els empresaris que siguin persones físiques acreditaran la seva capacitat d’obrar 
aportant còpia del DNI. 
 
Els que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre acompanyaran 
poder suficient a l’efecte i còpia fefaent del DNI de la persona física que signi la 
proposició. 
 
B.- Acreditació de la solvència financera i econòmica i professional i tècnica del 
licitador. 
 
Solvència econòmica-financera: 
 
Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si escau, justificant de 
l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per un 
import mínim de 300.000 €. Quan per raons justificades, l'empresari no pogués 
facilitar les referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica 
i financera mitjançant qualsevol altra documentació presentada que sigui 
considerada com a suficient per l’òrgan de contractació. 
 
Solvència tècnica: 
 
Descripció dels serveis tècnics i d’assessorament de l’empresa,  orientats a 
l’optimització del procés de tractament a la ETAP. 
 
Referències tant de quantitats com de empreses que s’ha subministrat el 
producte ofertat.  
 
Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la seguretat social i l’impost sobre Activitats 
Econòmiques. 
 
Comprovant d’haver dipositat la garantia definitiva, que serà del 5% del preu 
d’adjudicació. 



 


