MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA CAMPANYA ANUAL

DE MONITORATGE DE LA POBLACIÓ DE MOSCARD TIGRE, TRACTAMENTS
LARVICIDES EN ZONES PÚBLIQUES I SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA
Procediment: OBERT
Dia: 15-05-2018
Hora: 9,54 h a 10,25 h.

⋅
⋅
⋅

President: Sr. Miquel Cabot Rodríguez (Regidor de Contractació), o regidor en quí delegui.
Secretari: Sr. Felip Ramis Llabrés (TAG de Contractació).
Vocals: Sra. Paula Baltasar Cózar (Secretària de l’Ajuntament de Marratxí), Sr. Bernat
Martorell Coll (Interventor de l’Ajuntament de Marratxí) o funcionari en qui delegui, Sra.
Cristina Alonso Pujadas (Regidora de Medi Ambient) i Sr. Francisco Javier Medina (Tècnic
de Medi Ambient).

Licitadors:
1. EMDEMA SL
2. LOKIMICA SA
Assisteix un representant del licitador:
1. EMDEMA SL
Pressupost base de licitació: 27.242,00 € IVA exclòs.
Per part de la mesa es procedeix a l’obertura dels sobres nº 1 dels respectius licitadors
comprovant que la documentació aportada de cada un d’ells és correcte.
A continuació s’obri el sobre nº 2 que conté els criteris a avaluar. Es comprova la pertinença de la
documentació presentada i es procedeixen a realitzar les valoracions oportunes, les quals consten
en el següent requadre.
Als efectes de càlcul de la puntuació de l’oferta econòmica s’ha fet el sumatori de l’oferta del
primer any de servei més l’oferta del servei del segon any (aquest darrer es correspon igualment
amb el servei dels següents anys en cas de pròrroga).
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La mesa, un cop vistes les explicacions anteriors acorda:
1r.- Proposar adjudicatari del contracte del SERVEI DE LA CAMPANYA ANUAL DE
MONITORATGE DE LA POBLACIÓ DE MOSCARD TIGRE, TRACTAMENTS LARVICIDES EN
ZONES PÚBLIQUES I SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA a l’empresa EMDEMA SL, representada
per Pedro Oliver Perelló i per Alfons Barceló González pels imports següents:
- Primer any de servei: 25.062,64 €
- Segon (i successius en cas de pròrroga) any de servei: 20.922,64 €.
La durada del present contracte és per un període de 2 anys, prorrogable per 1 anualitat més i 1
altra anualitat (2+1+1).
Tot ajustadament al Plec de condicions particulars i tècniques que regeixen aquesta contractació,
conforme a l’oferta econòmica presentada i resta d’ofertes presentades amb la documentació
aportada, que s’adjunta a aquesta acta com annex.
2n.- Elevar aquest acord a l’òrgan de contractació per tal de continuar amb la tramitació de
l’expedient i adjudiqui el contracte indicat a l’esmentat licitador.

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

