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AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Procediment obert simplificat abreujat.
________________________________________________________________________
Dades identificadores del contracte
Contracte : Administratiu.
Àrea promotora: Divisió de Recursos.
Tipus: Serveis.
Expedient: “INSPECCIÓ I MOSTREIG DELS ABOCAMENTS DE LES INSTAL·LACIONS DE
TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES EN L'ÀMBIT DE TOT CATALUNYA PER
COMPLIMENT DIRECTIVA 91/271. LOT 4 DEMARCACIÓ TARRAGONA”.
Procediment de selecció: Procediment obert simplificat abreujat.
Pressupost de licitació: 4.500,00 (IVA exclòs) €.
Possibilitat de prorroga: No.
Antecedents:
1. El dia 28 d’octubre a les 10:35 hores s’ha publicat a la plataforma de contractació pública
de la Generalitat de Catalunya la licitació del procediment simplificat abreujat de la
INSPECCIÓ I MOSTREIG DELS ABOCAMENTS DE LES INSTAL·LACIONS DE
TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES EN L'ÀMBIT DE TOT CATALUNYA
PER COMPLIMENT DIRECTIVA 91/271”.
2. El dia 12 de novembre de 2019 a les 12:00 hores ha finalitzat el període de presentació
de l’únic sobre, en el que s’han presentat en temps i forma les següents empreses:

3. D’acord amb el punt segon de 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

NIF

Data
sol·licitud
paraula clau

DEKRA INDUSTRIAL SAU
DNOTA MEDIO AMBIENTE
SL

14/11/2019

ANUFRA SL

14/11/2019

14/11/2019

Hora
sol·licitud
08:00:48
08:00:48
09:19:46
08:00:48
09:19:46

Data
enviament
paraula clau

Hora
d’entrada
paraula clau

14/11/2019

09:10:18

14/11/2019

09:31:19

14/11/2019

09:42:26
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4. En data 14 de novembre de 2019 a les 10:04:35 hores el Departament de Contractació
ha procedit a l’obertura dels sobres de les empreses presentades.

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

5. Es comprova al nombre de lots als quals s’han presentat les empreses i són:
ANUFRA SL
 Lot 1 Demarcació
 Lot 2 Demarcació
 Lot 3 Demarcació
 Lot 4 Demarcació
 Lot 5 Demarcació
 Lot 6 Demarcació

Girona
Tordera-Besòs
Llobregat-Foix
Tarragona
Terres de l’Ebre
Lleida

DEKRA INDUSTRIAL SAU
 Lot 2 Demarcació Tordera-Besòs
 Lot 3 Demarcació Llobregat-Foix
DNOTA MEDIO AMBIENTE SL
 Lot 4 Demarcació Tarragona
6. En primer lloc, i d’acord la clàusula desena del Plec de Condicions Administratives
Particulars, el Departament de Contractació ha comprovat que les empreses estiguin
inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya o
en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic, en la data
final de presentació d’ofertes.
Es comprova que les empreses presentades en aquesta licitació es troben inscrites en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic
7. Les empreses participants han presentat la declaració responsable, d’acord amb els
termes previstos en la clàusula tretzena del Plec de Condicions Administratives
Particulars.
8. Així mateix i respecte al lot 4 ANUFRA SL i DNOTA MEDIO AMBIENTE SL han
presentat, les següents ofertes:
LICITADORS

Import base
proposat (IVA
exclòs)

ANUFRA SL
DNOTA MEDIO AMBIENTE SL

2.790,00 €
4.405,50 €

Tipus
IVA

21%
21%

Import IVA

585,90 €
925,16 €

TOTAL pressupost
base proposat (IVA
inclòs)
3.375,90 €
5.330,66 €

Fonaments:
1.- D’acord amb la clàusula quinzena del Plec de Condicions Administratives particulars i un
cop revisades les ofertes pel Departament promotor de la contractació.
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2.- Vista la Proposta d’adjudicació de la Cap del Departament de Contractació de 14 de
novembre de 2019.
3.- D’acord amb la Resolució TES/2454/2019, de 25 de setembre, de delegació de
competències de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en la Gerència.

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

RESOLC:
1. Adjudicar el LOT 4 DEMARCACIÓ TARRAGONA, a l’empresa ANUFRA SL amb CIF
B65036865 el contracte les dades identificadores del qual consten a l’encapçalament, per un
import total de 2.790,00 € (dos mil set-cents noranta euros) (més IVA) i un termini d’execució
de dos (2) mesos, al tractar-se de l’empresa en que la suma total dels imports resultants
d’aplicar els preus unitaris sobre les unitats requerides resulten més econòmics i que reuneix
totes les condicions requerides en aquesta licitació.
2. Designar com a responsable del contracte la Sra. Rosa Maria Satorra Dalmases.
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.
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.
4. 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.

El Director
Per delegació (RESOLUCIÓ TES/2454/2019, de 25 de setembre, DOG núm. 7970 de
30.09.19).
La Gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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