Contracte menor de Serveis:

CARACTERITZACIÓ HÍDRICA DELS RECS HISTÒRICS DEL
BAIX TER PER A L’ESTABLIMENT DE PROTOCOLS DE
PROTECCIÓ I GESTIÓ
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CARACTERITZACIÓ HÍDRICA DELS RECS HISTÒRICS DEL BAIX TER PER A L’ESTABLIMENT
DE PROTOCOLS DE PROTECCIÓ I GESTIÓ.
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
A. Objecte
A1. Descripció:
L’objecte d’aquest document és la CONTRACTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS PER A LA CARACTERITZACIÓ
HÍDRICA DELS RECS HISTÒRICS DEL BAIX TER PER A L’ESTABLIMENT DE PROTOCOLS DE
PROTECCIÓ I GESTIÓ DELS MATEIXOS. Aquesta activitat desenvolupa una part de les activitats previstes
en la operació CONSOLIDACIÓ, ESPECIALITZACIÓ I PROJECCIÓ TERRITORIAL DE LA JUNTA CENTRAL
D’USUARIS D’AIGUA DEL BAIX TER.
Aquest estudi s’emmarca en el conjunt de tasques a desenvolupar relatives a l’adquisició de coneixement, la
gestió hidrològica i protecció de l'aigua del riu Ter i dels seus aqüífers, i en vetllar perquè la disponibilitat d’aquest
recurs, tant en quantitat com en qualitat, quedi garantida per a tot els usos, siguin directes o indirectes; això és:
el proveïment municipal, el desenvolupament de la agricultura, el turisme, la indústria i, en aquest cas, el
sosteniment hidrològic dels recs històrics com a vectors d’aigua, fonamentals per a la conservació de les zones
d’interès ambiental i paisatgístic associades (zones humides interiors, boscos de ribera, llacunes litorals,
franges de connectivitat ecològica, etc.) i com a eixos de recàrrega potencial dels aqüífers

A2. Lots:
Possibilitat de licitar per lots: NO
A3. Codi CPV:
90711200-6 Criteris mediambientals que no siguin per a la construcció
71313000-5 Serveis de consultoria en enginyeria ambiental
90720000_0 Protecció del medi ambient

B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
Segons el plec d’informacions tècniques
B2. Preu base:
Preu màxim 11.000,00 € més IVA (21%) fan un total de 13.310 € (tretze-mil tres-cents deu euros)

C. Termini del contracte
C1. Termini de durada:
Sis mesos des de la comunicació de l’encàrrec
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C2. Possibilitat de pròrrogues del termini:
Només en caràcter excepcional, prèvia justificació i acceptació per part de la àrea tècnica.

D. Lloc d’execució dels serveis
Baix Ter.

E. Variants
No es preveuen.

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació:
Ordinària
F2. Procediment d’adjudicació:
Contracte menor de serveis
F3. Presentació d’ofertes
Les ofertes s'adreçaran per correu electrònic a la secretaria de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter
(info@aiguabaixter.cat) No obstant, les proposicions també es poden enviar per correu ordinari (Mas Badia,
s/n; La Tallada d’Empordà, 17134, Baix Empordà), dins del termini d’admissió. El termini d’admissió és d’una
setmana després de rebre els plecs de bases. En aquest cas, té que justificar-se la data d’imposició de
l’enviament a l’oficina de correus i anunciar a l’organisme de contractació la remissió de la oferta per mitja de
l’enviament d’un correu electrònic a info@aiguabaixter.cat o telegrama dins el termini.

G. Solvència
Solvència tècnica i professional :
Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar a l’execució del contracte els mitjans personals o
materials suficients que garanteixin l’execució de la formació requerida.. Aquests es justificaran amb una
declaració responsable segons el model que figura a l’Annex 2 d’aquest plec.

H. Criteris d’adjudicació
L’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que
obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració de l’oferta econòmica i la proposta tècnica.

I. Ofertes que presentin valors anormals
Les ofertes es consideraran amb baixa presumptament anormal d’acord amb el que preveu l’article 149.2 de la
LCSP.

J. Altra documentació a presentar par part de l’empresa
No es requereix.
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K. Garanties:
No s’exigeixen garanties, en compliment del que preveu l’article 8.b) del Decret Llei 3/2016

L. Condicions especials d’execució
Els treballs requereixen la confecció de cartografia de detall en suport SIG, seguint les pautes del punt quart
del plec de prescripcions tècniques i el compliment dels objectius estipulats en el punt segon.
Els treballs i serveis es portaran a terme sota la direcció de l’àrea tècnica de la JCUABT.

M. Modificació del contracte
No se’n preveuen.

N. Cessió del contracte
No es preveu.

O. Subcontractació
No és possible.

P. Revisió de preus
No es preveu.

R. Persona responsable de la contractació
La persona responsable de la contractació és el secretari de la JCUABT.
La persona responsable de la direcció tècnica dels treballs a realitzar és el coordinador de l’àrea tècnica de la
JCUABT.
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