2018-015-A
OFERTES LICITADORS
LABAQUA
Licita per un 103.490,18 € amb IVA exclòs.
Ofereix les millores següents:
1.B.1. Oferiment dels certificats de qualitat addicionals següents per a l'execució de la
prestació dels serveis, en materia de treball i medi ambient, a mantenir durant tota la
durada del contracte: Sistema de Gestió Mediambiental EMAS-III; Sistema de gestió
de la seguretat i salut en el treball OHSAS 18001; Certificació sobre prevenció i control
de la proliferació i disseminació de Legionel·la en instal·lacions UNE100030:2005 |N
i/o UNE 10003012017
- Si, concretament es formula l'oferiment següent: Sistema de gestió de la
seguretat i salut en el treball OHSAS 18001.
1.B.2. Oferiment d’atendre gratuïtament determinat núm. de col·legis addicionals per
damunt de la xifra dels 48 inclosos inicialment en l'objecte del contracte, si així ho
requerís l'Ajuntament durant la vigència del contracte, incloent eventuals, pròrrogues,
en el supòsit d'eventuals augments en el nombre dels col·legis d'educació infantil,
primària o especial amb manteniment sota responsabilitat municipal d'acord amb les
previsions legals al respecte.
- Sí, concretament es formula l'oferiment següent: 3 col·legis addicionals.
MEMORlA ECONÓMlCA DEL SERVEl
Avaluació de riscos de les Instal·lacions d’aigua de cada un dels 48 centres escolars :
5.760, 00 €
Neteja i desinfecció de dipòsits, tant PCI contra incendis sense connexió a xarxa, com
dipòsits de consum connectats a xarxa i aljubs: 7.750,00€
Shock tèrmic per a desinfecció d'acumuladors amb vàlvules de drenatge, de més 100
litres: 7.200,00€
Desinfecció de 48 xarxes d'aigua sanitària AFS i ACS: 14.479, 20 €
48 analítiques de Legionel·la, al manco 2 punts sentinelles: 1. 920,00 €
Analiques PCR desprès de la neteja i desinfecció per mor d’un previs positiu: 400,00€
Lectura de Tª i control de clor residual lliure i desinfecció en 2.032 punts terminals:
5.100, 32€
Gestió del llibre de amnteniment de cada un dels 48 centres escolars 4.324, 80 €
S U BTOTAL 46.934,32€
Despeses generals de funcionament 5%: 2.346,72
Benefici industrial 5%: 2.464,05 €
TOTAL ABANS D’IVA: 51.745,09
Mes IVA 21%: 10.866,47€
PREU ANUAL TOTAL amb IVA 21% inclòs 62.611,56 €

