Expedient: CTN2001114
Procediment: Obres Obert simplificat abreujat
Assumpte: Resolució
Document: 7132714

*7132714*

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
aca.gencat.cat

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Procediment obert simplificat abreujat.
Dades identificadores del contracte
Contracte : Administratiu.
Tipus: Obres.
Expedient: CTN2001114 “EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTITUCIÓ DE L'ENTORN
FLUVIAL DE L'ASSUT DE SALAMÍ AL RIU GURRI. TM LES MASIES DE RODA”
Procediment de selecció: Procediment obert simplificat abreujat.
Àrea promotora: Àrea d’Execució d’Actuacions
Òrgan de contractació: Àrea d’Execució d’Actuacions
Responsable del contracte: Director de l’obra.
Valor estimat del contracte: 44.107,79.-€ (IVA exclòs).
Termini execució: 7 mesos i mig
Possibilitat de prorroga: No.
Pressupost de licitació: 44.107,79.-€ (IVA exclòs).
Antecedents
1.- Les empreses que han presentat oferta, son:
-

ARICO FOREST, S.L.
APRÈN, SERVEIS AMBIENTALS, S.L.
DRIM MEDI AMBIENT, S.L.
EXCAVACIONS DUCOASTELLA, S.L.
EXCAVACIONS MIRALLES, S.L.
EXCAVACIONS VILA VILÀ, S.A.
TEBANCAT, S.L.
FUNDACIÓ TAC OSONA

CIF B17574799
CIF B64340417
CIF B62314547
CIF B08872335
CIF B66439076
CIF A59105486
CIF B65528556
CIF G65187056

En relació a l’empresa EXCAVACIONS DUOCASTELLA, S.L., la mateixa ha de quedar
exclosa de la present licitació, al no haver aportat la paraula clau dins del termini establert.
En concret, no va aportar la paraula clau per a l’obertura del sobre digital dins del termini
establert. L’obertura del sobre estava prevista pel dia 8 de març de 2021 a les 10h. Es va
sol·licitar la paraula clau els dies 6 i 7 de març de 2021 i el mateix dia de l’obertura a les
08.01.11h, i es va reiterar a les 08.13.41h, 08.16.24h, 08.43.40h, 08.59.04h, 09.11.11h i
essent la última a les 09.46.07h, sense obtenir resposta per part de l’empresa. Es va
procedir a l’obertura a les 10.04.34h.
L’empresa EXCAVACIONS DUOCASTELLA, S.L. va introduir la paraula clau el dia 8 de
març de 2021, a les 11.48.39h, i per tant fora de termini, tal i com consta en el registre
d’obertura de sobre generat per la Plataforma.
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2.- AVALUACIÓ CRITERIS ADJUDICACIÓ

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

Valoració econòmica
Els imports de les ofertes presentades són:
-

ARICO FOREST, S.L.
APRÈN, SERVEIS AMBIENTALS, S.L.
DRIM MEDI AMBIENT, S.L.
EXCAVACIONS MIRALLES, S.L.
EXCAVACIONS VILA VILÀ, S.A.
TEBANCAT, S.L.
FUNDACIÓ TAC OSONA

import ofertat 35.727,31.-€
import ofertat 41.890,00.-€
import ofertat 37.932,75.-€
import ofertat 42.189,10.-€
import ofertat 44.067,46.-€
import ofertat 37.588,64.-€
import ofertat 39.917,54.-€

Valoració ofertes
A) Determinació de la possibilitat d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Efectuats els càlculs es va determinar que les empreses ARICO FOREST, S.L. i
TEBANCAT, S.L., varem presentar una oferta anormalment baixa.
Es va requerir la documentació a l’empresa ARICO FOREST, S.L., la qual dins del termini
establert, va presentar la seva justificació, en termini. D’acord amb l’informe tècnic emès pel
departament de projectes i obres, de data 23 de març de 2021, el qual s’adjunta en aquest
expedient, no s’accepta la justificació aportada per aquetsa empresa.
Es va requerir també la documentació a l’empresa TEBANCAT, S.L., si bé, aquesta no
presenta cap justificació.
En conseqüència, ambdues empreses han de quedar excloses de la present licitació.
B) D’acord amb la clàusula 14 del Plec de Condicions Administratives Particulars,
s’adjudicarà a l’empresa que en la seva oferta la suma dels preus unitaris sigui la més
econòmica de les ofertes presentades i que compleixin els requisits per participar en
aquesta licitació.
Aplicat el criteri, les empreses queden classificades de la següent manera:

1
2
3
4
5

EMPRESA
DRIM MEDI AMBIENT, S.L.
FUNDACIÓ TAC OSONA
APRÈN, SERVEIS AMBIENTALS, S.L.
EXCAVACIONS MIRALLES, S.L.
EXCAVACIONS VILA VILÀ, S.A.

IMPORT
37.932,75.-€
39.917,54.-€
41.890,00.-€
42.189,10.-€
44.067,46.-€
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AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

3.- En data 25/03/2021, es va requerir a l’empresa DRIM MEDI AMBIENT, S.L., la
documentació acreditativa de la solvència declarada. Dins del termini establert, DRIM MEDI
AMBIENT, S.L. va aportar la referida documentació, la qual, un cop revisada, es va
determinar que era conforme.
4.- Vist el certificat emès pel RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya) sobre les dades inscrites per l’empresa millor classificada DRIM
MEDI AMBIENT, S.L., amb CIF B62314547, que s’ha incorporat a l’expedient, on queda
acreditat que l’empresa està vàlidament constituïda, que l’objecte social s’ajusta al de la
licitació i que el firmant de la declaració responsable i de l’oferta econòmica ostenta la
deguda representació, així com la no concurrència de cap prohibició de contractar.
5.- Vist l’informe d’avaluació dels criteris automàtics d’adjudicació, en el qual s’avaluen les
ofertes presentades d’acord amb criteris d’adjudicació quantificables mitjançant l’aplicació de
fórmules establertes en els plecs i que s’incorpora a l’expedient.
6.- Vista la proposta d’adjudicació del Cap de la Unitat de Tramitació del Departament de
Contractació, de 29 de març de 2021.
Fonaments:
D’acord amb la clàusula 14 del plec de Clàusules Administratives Particulars i un cop
revisades les ofertes pel Departament promotor de la contractació.
D’acord amb Resolució TES/1193/2019, de 3 de maig, per la qual es delega l'exercici de
funcions en matèria de contractació de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en les
direccions de les àrees i divisions de l'Agència i en els/les caps de les demarcacions
territorials de l'Agència

RESOLC:
1. Excloure de la present licitació a l’empresa EXCAVACIONS DUOCASTELLA, S.L., al no
haver aportat la paraula clau dins del termini establert.
2. Excloure de la present licitació a l’empresa ARICO FOREST, S.L., al haver presentat una
oferta qualificada d’anormalment baixa, i no ser acceptades les seves justificacions d’acord
amb l’informe tècnic emès pel departament de projectes i obres.
3. Excloure de la present licitació a l’empresa TEBANCAT, S.L., al haver presentat una
oferta qualificada d’anormalment baixa i, tot i ser efectivament requerida, no va presentar
cap justificació.
4. Adjudicat a l’empresa DRIM MEDI AMBIENT, S.L., amb CIF B62314547, el contracte les
dades identificadores del qual consten a l’encapçalament, per un import total de 37.932,75.€, IVA no inclòs, per un termini de 7 mesos i mig, al tractar-se de l’empresa que ha obtingut
la millor puntuació i que reuneix totes les condicions requerides en aquesta licitació.
5. Designar com a responsable del contracte al/la Director/a de l’obra.
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AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

6. Notificar la resolució als licitadors, en la que s’indiqui que contra aquesta resolució, les
persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació, d’acord amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, es pot interposar potestativament un recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la publicació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques o qualsevol altre recurs que consideri convenient pera la defensa dels interessos
7. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant, d’acord amb el que disposa
l’article 159.6 e) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, per la
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2018.
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