
 
Ajuntament de Els Poblets

 

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ 

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS 

 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2015 s’adjudica el  
contracte de serveis que té per objecte el control i prevenció de la legionel·la en les 
instal·lacions municipals així com de l'anàlisi de control de qualitat de l'aigua de les 
piscines municipals en compliment del RD 865/2003, i  la seva formalització es publica 
als efectes de l'article 154 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

 1. Entitat adjudicadora:

        a) Organisme: Ajuntament dels Poblets

        b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

        c) Número d’expedient.696/2015

         d) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.elspoblets.es. 

 

2. Objecte del contracte:

        a) Tipus: Negociat sense publicitat

        b) Descripció:Control i prevenció de la legionel·la en les instal·lacions municipals 
així  com de  l'anàlisi  de  control  de  qualitat  de  l'aigua de  les  piscines municipals en 
compliment del RD 865/2003.

        c) Lot : No

        d) CPV (Referència de Nomenclatura): 90733000-4

        e) Acord marc : No

        f) Sistema dinàmic d’adquisicions : No

        g) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: sense publicitat

        

 3. Tramitació i procediment:

        a) Tramitació: Ordinària 

        b) Procediment: Negociat sense publicitat 

 

4. Valor estimat del contracte: 5.000,00 euros/any.

5. Pressupost base de licitació. Import net: 30.000,00 euros. Import total:  36.300,00 
euros.
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6. Formalització del contracte:

        a) Data d’adjudicació: 17/12/2015

        b) Data de formalització del contracte: 30/12/2015

        c) Contractista: AMENESCAL S.L., amb CIF B-53771143

        d) Import d’adjudicació:  Import net 24.558.06 euros. Import total:  29.715,25 
euros ( 4.952,54 €/any).

        e) Avantatges de l’oferta adjudicatària.

 
CONTROL I PREVENCIÓ LEGIONEL·LA

PISCINA COBERTA MUNICIPAL MILLORES
Control i prevenció Legionel·la, passat 6 

mesos de la neteja i desinfecció
1 anàlisis de Legionel·la del circuit de 

A.F.C.H.
Revisions documentals mensuals del llibre 

de manteniment de Legionel·la
9 vegades

CONTROL I PREVENCIÓ LEGIONEL·LA
PISCINA DECOBERTA I VESTUARIS MILLORES

Control i prevenció Legionel·la, passat 6 
mesos de la neteja i desinfecció

1 anàlisis de Legionel·la del circuit de 
A.C.S.

1 anàlisis de Legionel·la del circuit de 
A.F.C.H.

Revisions documentals mensuals del llibre 
de manteniment de Legionel·la

1 vegada

CONTROL I PREVENCIÓ LEGIONEL·LA
GIMNÀS MILLORES

Revisions documentals mensuals del llibre 
de manteniment de Legionel·la

2 vegades

CONTROL I PREVENCIÓ LEGIONEL·LA
MAGATZEM MUNICIPAL MILLORES

Revisions documentals mensuals del llibre 
de manteniment de Legionel·la

2 vegades

CONTROL I PREVENCIÓ LEGIONEL·LA
COL·LEGI PÚBLIC “AUSIAS MARCH” MILLORES

Control i prevenció Legionel·la, passat 6 
mesos de la neteja i desinfecció

1 anàlisis de Legionel·la del circuit de 
A.C.S.

Revisions documentals mensuals del llibre 
de manteniment de Legionel·la

2 vegades

CONTROL I PREVENCIÓ LEGIONEL·LA
PISCINA COBERTA MUNICIPAL MILLORES
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Revisions documentals mensuals del manual 
d’autocontrol de la piscina

9 vegades

Auditoria de verificació de la implantació i 
gestió de l’autocontrol

1 vegada

Revisions periòdiques de l’estat general de 
funcionament, conservació i neteja dels 

punts terminals (aixetes i dutxes).
Inclou medicions in situ en cada punt 

termina el control de Tª, pH i Cloros (3)

3 vegades

Els Poblets,  11 de gener de 2016.

 

L’Alcalde,

Signtaura:  Salvador Sendra i Gasquet
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