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INFORME SOBRE L’OFERTA PRESENTADA PER L’EMPRESA AGUAPURA, AGUAVIVA SL
A L’EXPEDIENT 2022/166 DE CONTRACTACIÓ D'UN SUBMINISTRAMENT DE FONTS
D’AIGUA EN DIFERENTS EDIFICIS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes per a l’expedient 2022/166 de contractació d’un
subministrament de fonts d’aigua en diferents edificis de la UB el passat 19 de juliol a les 14 hores,
s’ha rebut una única oferta de l’empresa Aguapura, Aguaviva SL.
En l’annex 2 de l’oferta, l’empresa presenta els preus unitaris per als tres conceptes objecte del
contracte, que són entre un 98 i un 99% inferiors al preu màxim de licitació:
Producte
Font de filtració d’aigua
Font d’aigua adaptada
Filtre

Preu màxim licitació
(sense IVA)
800
1.100
35

Oferta d’Aguapura,
Aguaviva SL (sense IVA)
11,27
11,27
0,63

Diferència
-98,6%
-98,9%
-98,2%

Tenint en compte que l’oferta es podria considerar anòmalament baixa en funció dels preus
presentats, s’envia un requeriment a Aguapura, Aguaviva SL per tal que justifiqui els preus
presentats i presenti documentació tècnica que permeti comprovar el compliment de les
característiques fixades al plec de prescripcions tècniques.
Aguapura, Aguaviva SL dona resposta en data 20 de juliol al requeriment, facilitant una nova
oferta econòmica i adjuntant dues fitxes tècniques del producte que proposa subministrar. Els
preus ofertats són els següents:
Producte
Font de filtració d’aigua
Font d’aigua adaptada
Filtre

Preu màxim licitació
(sense IVA)
800
1.100
35

Oferta d’Aguapura,
Aguaviva SL (sense IVA)
479,00
739,00
6,90

Diferència
-40,1%
-32,8%
-80,3%

Com es pot comprovar en la taula adjunta, els preus d’aquesta segona oferta són entre un 30 i
un 40% inferiors al preu màxim de licitació en el cas de les fonts, i un 80% més baixos en els
filtres.
L’empresa no presenta cap altra informació per justificar que pot subministrar els productes
demanats als preus indicats, i amb aquest diferencial respecte als preus màxim de licitació.
A continuació es procedeix a analitzar, a partir de les dues fitxes tècniques facilitades per
l’empresa, el grau de compliment de les característiques dels productes indicades al plec de
prescripcions tècniques:
Característica tècnica
Tots els elements estructurals dels equips, així com les aixetes i botons,
seran d’acer inoxidable.
Les fonts tindran una base quadrada aproximada de 360x360 i una alçada
aproximada de 1030 mm.
Les fonts adaptades per a persones de mobilitat reduïda hauran de tenir les
dimensions homologades per al seu ús amb cadira de rodes.
Les fonts hauran de filtrar l'aigua provinent de la xarxa amb un sistema
d’ultrafiltració d'un sol cos amb Carbó activat de closca de coco 5 micres

Informa
sobre
compliment?
Només el dipòsit
Sí
No
No

el

Característica tècnica
Iodine 1500 mg/g i Ultrafiltració fabricada en PE fibra buida amb porus de
0,01-0,1 de retenció bacteriològica, que compleixi amb els valors paramètrics
establerts seguint el RD 140/2003 i el Programa de vigilància i control sanitari
de les aigües de consum humà de Catalunya.
Els equips de filtració hauran de garantir una resistència mínima als 10 bars
de pressió.
Els equips subministraran aigua a temperatura ambient i refrigerada, a una
temperatura mínima de 7ºC. No es contempla l’opció de subministrar aigua
calenta.
La capacitat de refrigeració mínima serà de 220 KFrigories/hora.
Les fonts han de tenir dos accionaments diferenciats: un per aigua a
temperatura ambient i un altre per a aigua refrigerada. Els polsadors podran
ser de tipus pedal o manuals.
No s’acceptaran fonts d’osmosi.

Les fonts hauran d’incorporar un sistema per a beure directament, sense
envasos, i un altre per a l’emplenament d’envasos amb aigua refrigerada
tipus aixeta coll de cigne, accionat per un polsador manual amb botó (no
s’acceptaran models tipus palanca).
La temperatura de l’aigua s’haurà de poder regular mitjançant termòstat o
similar.

Els equips de tractament d’aigua que es subministrin hauran de complir
obligatòriament el que estableix la norma UNE 149101:2015, o una altra
norma o estàndard anàleg que garanteixi un nivell de protecció de la salut,
com a mínim, equivalent sobre equips de tractament d’aigua per a consum
humà.
Acreditació de disposar de la marca CE, d’acord amb la Directiva Europea
93/68/EEC.

Informa
sobre
compliment?

el

No
No, s’esmenta un cabal
de refredament de 18 a
32ºC
No
Només s’observa un
sol accionament
Sí, donat que les fonts
proposades no són
d’osmosi
Sí

Sí,
donat
que
s’esmenta un cabal de
refredament de 18 a
32ºC
No

No

Dels aspectes analitzats, n’hi ha alguns que són claus i permeten concloure que les fonts
proposades no compleixen les característiques fixades als plecs de prescripcions tècniques:
• No s’aporta un model de font adaptada per a persones de mobilitat reduïda que tingui les
dimensions homologades per al seu ús amb cadira de rodes.
• L’aigua refrigerada no assoleix la temperatura mínima requerida de 7ºC, sinó que es limita als
18ºC.
• Les fonts no tenen dos accionaments diferenciats per oferir aigua a temperatura ambient i
aigua freda, sinó que presenten un sol accionament amb la temperatura que s’hagi prefixat
(de 18 a 32ºC).
• Només s’indica que el dipòsit és d’acer inoxidable, no s’aporta informació sobre el material de
la resta d’elements estructurals, que també haurien de ser d’acer inoxidable.
A més d’aquests elements, cal indicar que no s’aporta cap informació que permeti comprovar el
compliment de les característiques dels filtres, sobre la capacitat de refrigeració mínima, o sobre
el compliment del que estableix la norma UNE 149101:2015 i el marcatge CE.
Tenint en compte tots aquests aspectes, es recomana a l’òrgan de contractació no acceptar
l’oferta presentada per l’empresa Aguapura, Aguaviva SL a l’expedient 2022/166 de contractació
d’un subministrament de fonts d’aigua en diferents edificis de la UB, donat que els productes

proposats no compleixen algunes de les característiques tècniques d’obligat compliment fixades
al plec de prescripcions tècniques.
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