MESA DE CONTRACTACIÓ: OBRES DE RENOVACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
D’ENLLUMENAT PÚBLIC EN ELS CARRERS TEIXIDORS I CONRADORS DEL POLÍGON
INDUSTRIAL DE MARRATXÍ.
Procediment: OBERT
Dia: 11/01/2018
Hora: 9,30 h a 10,20 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:
Sra Joan Maria Llull (en representació de l’Àrea d’Intervenció)
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).
Assessor:
Andrés Caparrós Coll (Coordinador d’àrees municipals).

Licitadors:
1. IMESAPI SA
2. NITLUX INGENIERIA Y ELECTRICIDAD
3. PAVIMENTOS Y HORMIGÓN CARRERAS
4. CENTRO MONTAJES SA
5. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS
6. ELECNOR SA
7. UTE VIAS Y OBRAS PÚBLICAS – ELECTRO HIDRÁULICA
8. OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SAU
9. AGLOMERADOS MALLORCA SA
10. MELCHOR MASCARÓ
11. UTE ESTEL INGNIERIA – SINCRONIZ. TÉCNICA
12. URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERIA
Hi assisteixen representants dels licitadors:
6. ELECNOR SA
7. UTE VIAS Y OBRAS PÚBLICAS – ELECTRO HIDRÁULICA
9. AGLOMERADOS MALLORCA SA

Pressupost base de licitació: 489.897,93 €€ IVA exclòs
Per part de la mesa de contractació es procedeix a l’obertura dels respectius sobres nº 1
comprovant que la documentació aportada és correcte.
En aquest sentit es deixa constància, en els models 1 respectius, que hi ha dos licitadors
concurrents que pertanyen a empreses del mateix grup, es tracta dels licitadors:
- Nº 1 IMESAPI SA.
- Nº 5 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS

Es comprova per part de la mesa que el contingut d’ambdós sobres presentats pels dos
licitadors esmentats reuneixen la documentació exigida en casos com aquest.
Realitzada una consulta al respecte, l’article 145.3 del TRLCSP no prohibeix que concorrin a
la licitació empreses del mateix grup, fet que afavoreix la màxima concurrència possible.
En relació a aquest tema, a hores d’ara, tampoc hi ha indicis fonamentats de conductes
col·lusòries per part de cap dels licitadors IMESAPI i COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS.
Sí que caldrà tenir en compte, donat el cas, l’establert a l’article 86 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques que preveu que en els supòsits de presentació de
proposicions distintes per empreses vinculades es prendrà únicament, per aplicar el règim
d’apreciació d’ofertes desproporcionades o temeràries, l’oferta més baixa.
A continuació s’obrin els sobres nº 4. En arribar al licitador nº 10 MELCHOR MASCARÓ
s’observa que no presenta aquest sobre nº 4, per tant no es pot passar a informe dels serveis
tècnics municipals.
Comprovat el contingut del sobre nº 4 de la resta de licitadors es passa a informe dels Serveis
Tècnics Municipals per a la seva valoració.
Un cop es tingui dit informe es convocarà nova reunió de la mesa.
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.

