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1.- Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és la realització del subministrament de productes químics per 
a la seva utilització pel tractament d’aigües de consum humà, tractament d’aigua de 
piscina i descalcificador, comprès en l’article 9 del TRLCSP. 
 

L’execució de l’objecte del contracte ha d’adequar-se a les condicions que figuren en 
el contracte, en aquest Plec i en el Plec de clàusules administratives, documents que 
tenen caràcter contractual. 

 

2.- Característiques dels productes 

 
Sempre seran productes homologats per la normativa vigent, i han de dur el 
corresponent etiquetatge 
 
PRODUCTE CARACTERÍSTIQUES 
Hipoclorit de sodi tractament aigües 
consum humà 

Hipoclòrit de sodi, 40 grams de clor 
actiu per litre, sortida de fàbrica. 

Hipoclorit de sodi tractament aigües piscina Hipoclòrit de sodi, 150 grams de clor 
actiu per litre, sortida de fàbrica. 

Àcid clorhídric (minorador de PH) Àcid clorhídric entre 15 – 30 % 
Sal pastilla mineral per piscina i 
descalcificador 

Sal d’origen mineral en pastilla per al 
tractament d’aigües 

 
El licitador aportarà la documentació requerida per les autoritats sanitàries i les fitxes 
de seguretat de cada un dels productes. 
 
3.- Pressupost de licitació i preus unitaris 
 
El pressupost màxim de licitació d’aquesta contractació, exclòs l’IVA, que ha de 
suportar l’Administració és el que figura en el seguent quadre i podrà ser modificat a la 
baixa com a conseqüència de la licitació.  
 
El pressupost de licitació es basa en preus unitaris i import total indeterminat, per la qual 
cosa, s’indiquen els preus màxims unitaris de licitació, així com el pressupost de 
despesa màxima o indicativa que es preveu per al contracte. La despesa efectiva 
estarà condicionada per les necessitats reals de l’Ajuntament que, per tant, no resta 
obligada a dur a terme una determinada quantia d’unitats, ni gastar la totalitat de 
l’import indicat. A més, com que es tracta d’un import merament indicatiu, les necessitats 
reals podran determinar-ne un increment. 

 
En el supòsit en què, amb motiu de la baixa en el preu unitari dels béns que s’han de 
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subministrar ofert per l’adjudicatari, es produeixi un estalvi respecte del pressupost de 
licitació, l’import d’aquest estalvi podrà ser destinat, a criteri de l’òrgan de contractació, 
a incrementar el nombre d’unitats que s’hagin de subministrar, fins que s’iguali el 
pressupost màxim de licitació, la qual cosa s’ha de concretar en el moment de 
l’adjudicació. 
 
En les quantitats assenyalades, com també en les fixades en les proposicions 
econòmiques presentades i en l’import de l’adjudicació, hi ha inclosa la totalitat de les 
despeses que pugui produir a l’adjudicatari la realització d’aquest contracte. De la 
mateixa manera, s’hi inclouen les despeses de lliurament i transport dels béns del 
subministrament fins al lloc convingut i, si escau, les despeses d’instal·lació d’aquests 
béns. 
 
 
PRODUCTE PREU 

UNITARI 
PREVISIÓ 
ANUAL 

PREU ESTIMAT 
TOTAL 

Hipoclorit de sodi tractament aigües 
consum humà 

0,34€/l 12.500 litres 4.250€ 

Hipoclorit de sodi tractament aigües 
piscina 

0,81€/l 700 litres 567€ 

Àcid clorhídric (minorador de PH) 0,51€/l 2.000 litres 1.020€ 
Sal pastilla mineral per piscina i 
descalcificador 

0,30€/l 5.100 litres 1.530€ 

TOTAL   7.367€/any 
 
 
 
4.- Criteris d’adjudicació 
 
Per valorar les proposicions i determinar l’oferta més avantatjosa econòmicament, es 
tindran en compte un únic criteri d’adjudicació, que serà el preu més baix. 
 


