MESA DE CONTRACTACIÓ: OBRES DE MILLORA D’ACCESSOS A ES CAÜLLS
Procediment: OBERT
Dia: 05/03/2018
Hora: 11,23 h a 11,30 h
Membres de la mesa assistents:
⋅
⋅
⋅

President:
Sr. Miquel Cabot Rodríguez (Regidor de Contractació).
Secretària:
Sra. Paula Baltasar Cózar (Secretària de l’Ajuntament de Marratxí).
Vocals:
Sr. Bernat Martorell Coll (Interventor de l’Ajuntament de Marratxí)
Sra. Caridad Umarán del Campo (Arquitecte municipal i Directora de l’Àrea d’Urbanisme).
Sr. Mateu Carrió Grau (Enginyer municipal).
Sr. Felip Ramis Llabrés (TAG de Contractació).

Licitadors:
1. MOVIGRUP OBRES I SERVEIS
2. COMASA
3. VOPSA
4. MELCHOR MASCARÓ
5. SIN TEC
6. COEXA
7. AMER OBRES I SERVEIS
8. VITRAC OBRA PÚBLICA
9. AGLOMSA
No hi assisteixen representants dels licitadors.

Pressupost base de licitació: 141.081,33 € IVA exclòs
El primer punt que es tracta és l’aprovació de l’acta anterior. S’aprova per unanimitat.
A continuació es valora la justificació de l’oferta qualificada com a de baixa anormal o
desproporcionada per part del licitador nº 7 AMER OBRES I SERVEIS en el sentit de:
En aplicació d’allò disposat a l’article 152.3 TRLCSP, i vista la informació facilitada per part
dels Serveis Tècnics Municpals al respecte, la mesa acorda que La justificació de l’oferta
presentada per part de l’esmentat licitador és ajustada 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...”.

Conforme amb tot l’explicat anteriorment a continuació es deixa constància de les respectives
ofertes i puntuacions obtingudes per ordre de major a menor puntuació:
Decl

Ampliació termini garantia

Oferta Econòmica €

Jurada

10 %

90%

Licitadors:

TOTAL

7. AMER OBRES I SERVEIS

Sí

4 semestres

10

106.953,76

90

100

6. COEXA

Sí

4 semestres

10

115.000,00

68,78

78,78

4. MELCHOR MASCARÓ

Sí

4 semestres

10

116.589,61

64,59

74,59

8. VITRAC OBRA PÚBLICA

Sí

4 semestres

10

119.000,00

58,23

68,23

9. AGLOMSA

Sí

4 semestres

10

119.900,00

55,86

65,86

5. SIN TEC

Sí

4 semestres

10

125.445,00

41,24

51,24

3. VOPSA

Sí

4 semestres

10

128.384,00

33,48

43,48

1. MOVIGRUP OBRES I SERVEIS

Sí

4 semestres

10

130.937,58

26,75

36,75

2. COMASA

Sí

4 semestres

10

131.072,69

26,39

36,39

En aplicació d’allò disposat a l’esmentat article 152.4 del TRLCSP la mesa, un cop vistes les
explicacions anteriors acorda elevar a l’òrgan de contractació perquè procedeixi a realitzar
l’adjudicació de les OBRES DE MILLORA D’ACCESSOS A ES CAÜLLS a favor del licitador
nº 7 AMER OBRES I SERVEIS representat per MATÍAS AMER BESTARD, per un import de
106.953,76 € IVA exclòs i de 129.414,05 € IVA inclòs i per un període de 4 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 la planificació de l’obra que es presenta juntament amb les millores que
figuren així mateix a la seva oferta, que també s’adjunten com annex.

I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la reunió de la que s’estén la present acta, que
com a Secretària don fe.

