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Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
aca.gencat.cat

*6765345*

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Procediment obert simplificat abreujat.
________________________________________________________________________

Dades identificadores del contracte

Contracte : Administratiu.
Àrea promotora: Àrea d’Abastament d’Aigua.
Tipus: Serveis.
Expedient:
“SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA
PER
A
L’ADEQUACIÓ
I
ESTRUCTURACIÓ DELS PLANS D’EMERGÈNCIA DE LES PRESES QUE GESTIONA
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA D’ACORD A L’ÍNDEX DE CONTINGUTS DEL
DECRET 30/2015 SOBRE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ”.
Procediment de selecció: Procediment obert simplificat abreujat.
Pressupost de licitació: 32.802,12(IVA exclòs) €.
Possibilitat de prorroga: No.
Antecedents:
1. En data 22 de novembre de 2019 a les 16:10 hores s’ha publicat a la plataforma de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya la licitació del procediment simplificat
abreujat de la “SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’ADEQUACIÓ I
ESTRUCTURACIÓ DELS PLANS D’EMERGÈNCIA DE LES PRESES QUE GESTIONA
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA D’ACORD A L’ÍNDEX DE CONTINGUTS DEL
DECRET 30/2015 SOBRE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ”.
2. Vist el certificat de l’eina Sobre Digital, el qual s’adjunta a l’expedient, emès per la
Plataforma de Contractació de Serveis Públics d’acord amb el qual el termini de
presentació d’ofertes finalitza el dia 10 de desembre de 2019 a les 12:00h i s’hi
relacionen les propostes presentades.
Vistos els justificants de presentació de pliques de les diferents empreses presentades a
la licitació emesos per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics i
D’acord amb els certificats emesos per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics,
que s’incorporen a l’expedient, les ofertes han estat presentades en el termini i la forma
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previstes en el Plec de clàusules administratives particulars i en l’anunci de licitació del
contracte.

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

3. D’acord amb la clàusula dotzena del Plec de clàusules Administratives particulars,
transcorregudes 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes, s’han
demanat a les empreses licitadores que introdueixin les paraules claus.

Denominació social
AQUATEC,
PROYECTOS
PARA EL SECTOR DEL
AGUA, SAU
VIACIVILIS CONSULTORS
D’ENGINYERIA, SL

NIF

Data
sol·licitud
paraula clau

Hora
sol·licitud

Data
enviament
paraula clau

Hora
d’entrada
paraula clau

A85788073

11/12/2019

12:19:27

11/12/2019

13:50:18

B63113369

11/12/2019

12:19:27

11/12/2019

12:31:25

PGR-PERADEJORDI

B85826360

11/12/2019

12:19:27

11/12/2019

12:31:46

ECOSTUDI SIMA, SLP

B64642325

11/12/2019

12:19:27

11/12/2019

12:52:56

4. En data 12 de desembre de 2019 a les 10:00:40 hores el Departament de Contractació
ha procedit a l’obertura dels sobres de les empreses presentades.
5. Les empreses participants han presentat la declaració responsable, d’acord amb els
termes previstos en la clàusula tretzena del Plec de Condicions Administratives
Particulars.
6. Així mateix han presentat les següents ofertes econòmiques:

Import base
proposat (IVA
exclòs)

LICITADORS
AQUATEC, PROYECTOS
PARA EL SECTOR DEL
AGUA, SAU
VIACIVILIS CONSULTORS
D’ENGINYERIA, SL
PGR-PERADEJORDI
ECOSTUDI SIMA, SLP

Tipus
IVA

Import IVA

TOTAL pressupost
base proposat (IVA
inclòs)

26.883,00 €
21%

5.645,43 €

32.528,43 €

21%
21%
21%

5.159,25 €
6.613,56 €
5.145,34 €

29.727,09 €
38.106,72 €
29.646,94 €

24.567,84 €
31.493,16 €
24.501,60 €

7. Que de les valoracions que s’han efectuat, i que s’adjunten a l’expedient, d’acord amb
els criteris previstos en el Plec i les quals s’adjunten a l’expedient, les empreses queden
classificades de la següent forma:

Posició

Nom

Puntuació
100

1
2
3
4

VIACIVILIS CONSULTORS D’ENGINYERIA, SL
PGR PERADEJORDI
ECOSTUDI SIMA, SLP
AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU

99,84
82,88
80,00
74,17

sobre
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8. Un cop comprovat que cap de les ofertes presentades pels diferents licitadors hi
concorren valors anormals o desproporcionats, d’acord amb els paràmetres objectius de
càlculs establerts en el plec de clàusules administratives particulars per analitzar
l’existència de baixes presumptament anormals,

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

Fonaments:
1.- A l’expedient CTN1900830 “SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’ADEQUACIÓ
I ESTRUCTURACIÓ DELS PLANS D’EMERGÈNCIA DE LES PRESES QUE GESTIONA
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA D’ACORD A L’ÍNDEX DE CONTINGUTS DEL
DECRET 30/2015 SOBRE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ” se li apliquen les mesures de
tramitació simplificada previstes a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic (LCSP), d’acord amb les quals permet que l’ oferta es presenti mitjançant un únic
sobre o arxiu electrònic que s’avaluarà d’acord amb criteris d’adjudicació quantificables
mitjançant l’aplicació de fórmules establertes en els plecs i que aquesta avaluació es faci
automàticament amb mitjançant dispositius informàtics, garantint que la obertura de
propostes no es fa fins que no hagi finalitzat el termini de presentació de proposicions, pel
que no és necessària la constitució d’una mesa
2.- D’acord amb la clàusula quinzena del Plec de Condicions Administratives particulars i un
cop revisades les ofertes pel Departament promotor de la contractació.
3.- Vista la proposta d’adjudicació de la Cap del Departament de Contractació de data 27 de
desembre de 2019.
4.- 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.- Adjudicar a l’empresa VIACIVILIS CONSULTORS D’ENGINYERIA, SL amb CIF
B63113369 el contracte les dades identificadores del qual consten a l’encapçalament, per un
import total de vint-i-quatre mil cinc-cents seixanta-set euros coma vuitanta-quatre cèntims (
24.567,84 €, IVA no inclòs), amb la repercussió de la quantitat de 5.159,25 € en concepte
d’IVA, totalitzant l’import de 29.727,09 €; i un termini d’execució de divuit (18) mesos, al
tractar-se de l’empresa que ha obtingut la major puntuació en el procés de valoració de les
ofertes.
2.- Designar com a responsable del contracte el Sr. Xavier Fernández Caballé, Cap de la
Unitat àmbit d’Infraestructures.
3.- 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.
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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 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques o qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels interessos.
4.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del 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, de 26 de febrer de 2018.

El Director
Per Delegació (RESOLUCIÓ TES/1193/2019, de 3 de maig, DOGC núm. 7870 de 8.05.19).
El Director de l’Àrea d’Abastament d’Aigua.
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