MESA DE CONTRACTACIÓ DE: SERVEIS PER AL TRACTAMENT INTEGRAT
CONTRA LA PROCESSIONÀRIA DEL PI (Thaumetopoea pityocampa) A ESPAIS DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
Procediment: OBERT
Dia: 17-10-2017
Hora: 9,27 h a 9,40 h

El Sr. Miquel Cabot, Regidor de l’Àrea de Contractació i president de la mesa delega la
presidencia a la Sra Cristina Alonso, Regidora de l’Àrea de Medi Ambient.
Per tant, la mesa està conformada pels següents assistents:

⋅
⋅
⋅

Presidenta: Sra. Cristina Alonso (Regidora de l’Àrea de Medi Ambient)
Secretària: Sra. Paula Baltasar Cózar (Secretària de l’Ajuntament de Marratxí).
Vocals:
Sra. Joana Maria Llull (Àrea d’Intervenció)
Sr. Francisco Javier Medina (Tècnic de Medi Ambient)
Sr. Felip Ramis Llabrés (TAG de Contractació).

Licitadors:
1. Emdema SL
Hi assisteix representant del licitador:
1. Emdema SL
Pressupost base de licitació: 7.024,80 € IVA exclòs.
En acte públic la mesa dóna una explicació de les puntuacions obtingudes vers els
criteris tècnics del sobre nº 4, deixant-ne constància a la taula de valoracions.
Seguidament s’obri el sobre nº 2 i es valora l’oferta económica, de la qual també en
consta a la taula següent la puntuació obtinguda.
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Consegüentment la mesa de contractació acorda elevar a l’òrgan de contractació la
proposta d’adjudicar la contractació dels SERVEIS PER AL TRACTAMENT
INTEGRAT CONTRA LA PROCESSIONÀRIA DEL PI (Thaumetopoea pityocampa) A
ESPAIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL, a favor de l’empresa “Emdema SL”,
ajustadament al Plec de condicions particulars i tècniques que regeix aquesta
contractació, pel total import de 5.985,00 € IVA exclòs, amb un termini d’execució
d’una temporada de tractament integral contra la processionària que s’estableix en 6
mesos (entre octubre 2017 i maig 2018) prorrogable per una altra temprada de 6
mesos més (entre octubre 2018 i maig 2019), ajustadament a les característiques
tècniques que s’adjunten com annex.

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

