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AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Procediment obert
________________________________________________________________________
Dades identificadores del contracte
Contracte : Administratiu
Àrea promotora: Àrea de Gestió del Medi
Tipus: Serveis
Expedient: CTN1800694
Procediment de selecció: L’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor
relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma
de la valoració del preu i de la qualitat.
Títol del contracte: “CARACTERITZACIÓ DE LES INTERRELACIONS ENTRE AIGÜES
SUPERFICIALS I AIGÜES SUBTERRÀNIES.”
Pressupost de licitació: 521.983,50 € més IVA
Possibilitat de prorroga: No
Antecedents:
1. Per resolució del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 1 d’octubre de 2018
es va aprovar l’expedient de contractació del contracte de referència i es va acordar
l’obertura del procediment d’adjudicació obert mitjançant l’eina del sobre digital de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
2. En data 6 de novembre de 2018 va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació on es
va procedir a la descàrrega, obertura i examen de la documentació del Sobre A
presentada pels licitadors mitjançant l’eina del sobre digital de la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública.
3. Les empreses que es van presentar mitjançant l’eina del sobre digital de la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública van ser sis (6):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ESOLVE CONSULTORIA I ENGINYERIA MEDIAMBIENTAL, SL
DEKRA INDUSTRIAL, SAU
AMPHOS XXI CONSULTING, SL
UTE LITHOS-IPROMA
INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS, SA
AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU

4. En data 12 de novembre de 2018 va tenir lloc l’acte públic d’obertura on es va procedir a
la descàrrega, obertura i examen de la documentació del Sobre B presentada pels
licitadors mitjançant l’eina del sobre digital de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública que contenen la documentació relativa als criteris d’adjudicació la quantificació
dels quals depèn de judicis de valors.
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5. En data 22 de novembre de 2018 va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació per
valorar l’informe tècnic de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor del sobre B i
va acordar aprovar el contingut del mencionat informe.
6. En data 26 de novembre de 2018, va tenir lloc l’acte públic en el que es va comunicar la
puntuació obtinguda per les empreses respecte dels criteris la quantificació dels quals
depèn d’un judici de valor i es va procedir a la descàrrega, obertura i examen de la
documentació del Sobre C presentada pels licitadors mitjançant l’eina del sobre digital
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, tot donant-se a conèixer les ofertes
relatives als criteris d’adjudicació quantificables de manera automàtica.
7. En data 27 de novembre de 2018 va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació per la
revisió dels càlculs per a la determinació d’ofertes presumptament anormals d’acord amb
el contingut de l’acta del dia 26 de novembre de 2018 i va acordar deixar sense efecte
els requeriments realitzats en el dia 26 de novembre de 2018 a les empreses INYPSA
INFORMES Y PROYECTOS, S.A. i UTE LITHOS-IPROMA per tal de justificar les seves
ofertes que inicialment havien estat detectades com anormals o desproporcionades atès
que d’acord amb allò indicat a la clàusula I del quadre de característiques del
procediment de contractació del Plec de Clàusules Administratives Particulars cap oferta
es troba en situació anormal o desproporcionada i en aquest mateix acte i d’acord amb
la puntuació total obtinguda per cada licitador admès, es va proposar l’adjudicació del
contracte esmentat a l’empresa AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES SA
(anteriorment INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS, S.A.) atès que es l’oferta que
ofereix la millor relació qualitat-preu entesa com la que obté la major puntuació resultant
de la suma de la valoració del preu i de la qualitat i la seva oferta no s’ha de considerar
amb valors anormals d’acord amb els càlculs efectuats.
8. En data 29 de novembre de 2018 el Departament de Contractació requereix per l’eina
del sobre digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública la documentació
prèvia a l’adjudicació definitiva a l’empresa proposada com a adjudicatària.
9. En data 18 de desembre de 2018 es reuneix la Mesa de Contractació per qualificar la
documentació administrativa presentada mitjançant l’eina del sobre digital de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública per l’empresa AIRTIFICIAL
INTELLIGENCE
STRUCTURES
SA
(anteriorment
INYPSA,
INFORMES
Y
PROYECTOS, S.A.) i decideix requerir documentació addicional.
10. En data 18 de desembre de 2018 el Departament de Contractació requereix per l’eina
del sobre digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública la documentació
addicional a l’empresa proposada com a adjudicatària.
11. En data 9 de gener de 2019 es reuneix la Mesa de Contractació per qualificar la
documentació administrativa addicional presentada mitjançant l’eina del sobre digital de
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública per l’empresa AIRTIFICIAL
INTELLIGENCE
STRUCTURES
SA
(anteriorment
INYPSA,
INFORMES
Y
PROYECTOS, S.A.) i decideix que aquesta és correcta.
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I. S’ han complert els tràmits legalment establerts per a l’ adjudicació d’aquest contracte.
II. Les empreses licitadores han obtingut les següents puntuacions totals i parcials.

La proposta d’adjudicació de la Mesa incorpora les característiques i els avantatges de la
proposició de l’empresa adjudicatària, que han comportat que l’oferta sigui seleccionada en
front a les de la resta de licitadors.
Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposa l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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 2014 i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per
la Mesa de Contractació.
RESOLC:
1. Adjudicar a AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES SA (anteriorment INYPSA,
INFORMES Y PROYECTOS, S.A.) amb CIF A28249977 el contracte les dades
identificadores del qual consten a l’encapçalament, per un import total de 431.941,35 €
(quatre-cents trenta-un mil nou-cents quaranta-un euros amb trenta-cinc cèntims) més IVA i
un termini d’execució de vint-i-quatre (24) mesos.
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2. Ha estat designat com a responsable del contracte el Sr. Antoni Munné Torras, cap del
Departament de Control i Qualitat de les Aigües
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3. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d’acord amb
el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació publica i de procediment
administratiu.
4. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la seva
formalització, d’acord amb el que disposa l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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
2014.
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