Anunci de licitació del contracte de substitució de la instal·lació de difusors de la
primera llacuna de la depuradora de Cervera
1. Nom, CIF, adreça, adreça electrònica i d’internet:
EMPRESA D’AIGÜES I SERVEIS DE CERVERA I LA SEGARRA, S.L. (EASCS)
Avinguda Duran i Sanpere, 7
Cervera - 25200
B-25308818
www.aiguesdecervera.cat
clients@aiguesdecervera.cat
2. Tipus de poder adjudicador i principal activitat exercida: EASCS és un poder
adjudicador no administració pública i té per objecte la gestió i l’administració
del cicle integral de l’aigua, destinada a qualsevol ús, des de la captació, regulació
i distribució dels recursos hidràulics necessaris fins al vessament de les aigües
residuals; la prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats
amb el cicle integral de l’aigua; la construcció, explotació, conservació i
funcionament de plantes i instal·lacions destinades a aquest cicle; el tractament,
recollida i eliminació dels seus residus; i la venda, compra i cessió de
subproductes resultants.
3. Descripció de la licitació: retirada de la instal·lació de difusors existents i
subministrament i instal·lació de la nova instal·lació de difusors de la primera
llacuna de l’estació depuradora d’aigües residuals urbanes d’EASCS.
4. Valor estimat del contracte: 100.000.-€ (IVA exclòs).
5. Admissió o prohibició de variants: no s’admeten variants.
6. Durada del contracte: La substitució dels difusors ha de finalitzar el 31 de
desembre de 2018. No hi ha possibilitat de pròrroga.
7. Condició de participació: situació personal dels operadors econòmics que
puguin donar lloc a la seva exclusió així com dels criteris de selecció, nivells
mínims acceptables, indicació de la informació exigida (declaracions dels
interessats, documentació): Els criteris de selecció s’inclouen al Plec de
Condicions.
8. Tipus de procediment d’adjudicació i motius d’utilització: procediment obert
simplificat. S’utilitza aquest procediment la seva agilitat.
9. Indicació de les raons per les que no està subdividit en lots: una divisió en lots
no suposa cap avantatja en termes de cost per EASCS.
10. Condicions particulars a les que està sotmesa l’execució del contracte: les
incloses al PPT.

11. Criteris que s’utilitzaran per adjudicar el contracte: criteris automàtics: l’oferta
econòmica i el termini d’execució.
12. Termini per a la presentació d’ofertes: 15 dies naturals a comptar des del
següent a la publicació de l’anunci en el perfil del contractant. El termini finalitza
el 19 d’octubre de 2018.
13. Adreça a la que presentar les ofertes:
EMPRESA D’AIGÜES I SERVEIS DE CERVERA I LA SEGARRA, S.L. (EASCS)
Avinguda Duran i Sanpere, 7
Cervera - 25200
B-25308818
Horari: de 10 a 12.00 hores.
No s’admeten ofertes per correu de conformitat amb l’article 159.4 c) de la LCSP
2017.
14. Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2
mesos
15. Data, hora i lloc de l’obertura de les ofertes: el sobre número 2 s’obrirà el 23
d’octubre de 2018 a les 10.00 hores, a la seu d’EASCS
16. Persones autoritzades per assistir a l’obertura: els licitadors
17. Llengües en les que s’hauran de redactar les ofertes: català o castellà.

