MESA DE CONTRACTACIÓ DE: OBRES DE “D’ACTUALITZACIÓ DE CONNEXIÓ
CICLISTA IES SANT MARÇAL-IES MARRATXÍ”
Procediment: OBERT
Dia: 09/12/2016
Hora: 9.30 a 9.35 h

Assistents:
Regidor Contractació – Miquel Cabot
Bernat Martorell – Interventor acctal.
Felip Ramis – TAG
Paula Baltasar – Secretària municipal
Caridad Umaran – Arquitecta municipal

X
X
X
X
X

Assisteixen els representants de:
- CARRERAS
- MAB
Pressupost base de licitació: 405.217,81 € IVA exclòs.
Conforme amb l’acordat a la primera mesa de contractació i un cop concedit el termini de tres dies
hàbils en concepte d’audiència per tal de justificar la valoració de les respectives ofertes
econòmicament desproporcionades d’acord amb allò disposat a l’article 152.3 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aquesta mesa deixa constància que:
Els licitadors que la mesa ha tingut constància que han presentat justificació de la seva oferta dins
termini són:
- Licitador 4: MAB.
La mesa de contractació acorda que pel que fa a les justificacions presentades:
Tota referència relativa al pla d’obra no s’ha tingut en compte atès que no correspon a la mesa
valorar aquesta circumstància, tot i que sí es deixa constància que el relatiu al pla d’obra s’haurà
d’ajustar a les instruccions que s’assenyalin per part dels serveis tècnics municipals i del promotor
de l’obra l’Ajuntament de Marratxí.
En aplicació d’allò disposat a l’article 152.3 TRLCSP la mesa acorda que les justificacions de les
ofertes presentades per part dels licitadors 4 MAB i 13 COEXA són ajustades a les condicions de
la licitació complint el contingut d’aquest article que diu textualment “... justifique valoración de la
oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que
permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar
la prestación...”.

La mesa procedeix, a continuació, a valorar les ofertes, resultant la següent taula:

NOM
Licitador 1
Licitador 2
Licitador 3
Licitador 4
Licitador 5
Licitador 6
Licitador 7
Licitador 8

INCOC SL
VOPSA
CARRERAS SA
MAB SL
VITRAC SL
COMASA
AMER SA
MAN SAU
COPCISA/CONS
Licitador 9 OLIVA
Licitador
10
VILOR SL
Licitador
11
AGLOMSA
Licitador
12
COEXA SA
Licitador
MELCHOR
13
MASCARO SAU
Licitador
URGACEN VIENA 25
14
SL

MILLORA
DEC.
PUNTS
SOBRE 3
JURADA
SOBRE
Impostos
SOBRE 1
3
inclosos
si
2.584,00 € 30,00
si
2.584,00 € 30,00
si
2.584,00 € 30,00
si
2.584,00 € 30,00
si
2.584,00 € 30,00
si
2.584,00 € 30,00
si
2.584,00 € 30,00
si
2.584,00 € 30,00

SOBRE 2
IVA inclòs

PUNTS
SOBRE
2

TOTAL

384.160,67 €
379.993,01 €
413.383,36 €
309.990,71 €
410.190,00 €
380.875,56 €
379.208,50 €
403.850,00 €

56,49
57,10
52,49
70,00
52,90
56,97
57,22
53,73

86,49
87,10
82,49
100,00
82,90
86,97
87,22
83,73

si

2.584,00 €

30,00

370.876,52 €

58,51

88,51

si

2.584,00 €

30,00

421.666,85 €

51,46

81,46

si

2.584,00 €

30,00

387.200,00 €

56,04

86,04

si

2.584,00 €

30,00

349.690,00 €

si

2.584,00 €

30,00

331.697,12 €

62,05
92,05
No consta
justificació

si

2.584,00 €

30,00

352.932,80 €

61,48

91,48

Per tant, acceptades les justificacions presentades, MAB resulta ser el licitador amb l’oferta
econòmicament més avantatjosa i justificada correctament a criteri de la mesa l’inicial oferta
apreciada com a desproporcionada, justificant convenientment:
• “… las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación”:
aporta una explicació de les condicions favorables en el conjunt de l’apartat 3 de la justificació,
amb cartes de compromís de subcontractació, instal·lacions i maquinària a disposció de l’obra
i personal també a disposició de l’obra. Endemés es valora positivament la relació d’obres
similars executades.
• “Respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo
vigentes”: fet que justifica mitjançant una declaració jurada en el sentit de cumplir amb lers
disposicions laborals i salarials del Conveni de la Construcció vigent a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
Per tot l’anterior la mesa, un cop realitzades les valoracions oportunes acorda elevar a l’òrgan de
contractació, perquè procedeixi a realitzar l’adjudicació de les OBRES D’ADEQUACIÓ
ACCESSIBILITAT AL PLA DE NA TESA DES DE CAS CAPITÀ a favor de l’empresa MAB,
representada per MATIAS ARROM QUETGLAS, per un període de 5 mesos a comptar des del dia
següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, ajustadament al Plec de condicions
particulars i tècniques que regeixen aquesta contractació i conforme a l’oferta econòmica
presentada i que figura a l’oferta del licitador, que s’adjunta a aquesta acta com annex, i amb les
millores que figuren així mateix a la seva oferta, que també s’adjunten com annex.

En tot cas, convendria que la justificació de la proposició econòmica analitzada, essent part de
l’oferta de MAB formi part, també, del contracte a celebrar.
De tot l’actuat, i essent les 9.35 hores, s’estén la present Acta, que signen els Senyors assistents,
amb jo la Secretària que don fe.

