MESA DE CONTRACTACIÓ: D’OBRES DE REFORMA I MILLORA D’ITINERARIS PER VIANANTS
I CICLISTES DE LA ZONA DE SA CABANA
Procediment: OBERT
Dia: 03/03/2017
Hora: 10 h a 10.30 h
Assistents:
Regidor Contractació – Miquel Cabot
Joana Maria Llull – Interventora acctal.
Gabriela López – Àrea d’Intervenció
Felip Ramis – TAG de contractació
Paula Baltasar – Secretària
Mateu Carrió – Enginyer municipal
Caridad Umaran – Arquitecta municipal
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Pressupost base de licitació: 260.540,69 € IVA exclòs.
Reunida aquesta mesa de contractació en dates 20/02/2017 i 23/02/2017 es va procedir
respectivament a les comprovacions documentals oportunes i les respectives valoracions, llevat
de la corresponent a l’oferta econòmica atès que el licitador nº 1 GRUPO SOLADOS
MALLORQUINES es trobava en baixa temerària.
Per tal motiu es va acordar concedir-li un termini d’audiència de tres dies hàbils per tal que
justifiqués la valoració de la seva oferta conforme el que disposa l’article 152.3 del TRLCSP.
En data 23 de febrer es va formalitzar l’avís dels tres dies hàbils esmentats a SOLADOS
MALLORQUINES SL.
En data 27 de febrer el representant de dita empresa envia per e-mail escrit exposant que “...
renunciamos a tal justificación...”. Escrit amb Registre d’Entrada nº 3019 de dia 28 de febrer de
2017.
Consegüentment, aquesta mesa passa aplicar allò disposat en els següents articles del TRLCSP:
-

-

151.3 in fine del TRLCSP que diu textualment “No podrá declararse desierta una licitación
cuando exista alguna oferta o proposiciòn que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuren en el pliego”.
152.4 que assenyala “Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por
el licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o
desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la
proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido
clasificadas...”.

Per tant, es procedeix a excloure al licitador nº 1 GRUPO SOLADOS MALLORQUINES.
A continuació es procedeix a valorar i a classificar per ordre de proposició econòmicament més
avantajosa la resta d’ofertes amb el resultat següent:

Nº Licitador i Nom
5.-VITRAC
OBRA
PÚBLICA SL
8.-CONSTRUCCIONES
OLIVES
7.-MELCHOR MASCARÓ
4.-AGLOMSA
3.-OBRAS
Y
PAVIMENTOS MAN SAU
2.-SINCRONIZACIÓN
TECNICA SL(SIN-TEC)
6.-VIAS
Y
OBRAS
PÚBLICAS SA

Minimització
Declaració
Generació Residus Termini Execució 5%
Jurada
10%
Sí

10

15 setmanes

5

Sí
Sí

0
10

5
2

Sí

10

3,75 mesos
4 mesos i mig
3 mesos i 2
setmanes

Sí

10

3,75 mesos

5

Sí

0

5

Sí

0

15 setmanes
3 mesos i 3
setmanes

5

5

Oferta Econòmica 85%
IVA exclòs

TOTAL

226.000,00 €

79.36

93.36

211.000,00 €

85

90

231.255,91 €

77.55

89.55

255.500,00 €

70.20

85.20

256.198,34 €

70

85

240.330,58 €

74.63

79.63

260.540,69 €

68.84

73.84

Per tot l’anterior, 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 REFORMA I MILLORA
D’ITINERARIS PER VIANANTS I CICLISTES DE LA ZONA DE SA CABANA a favor del licitador
que ha quedat en el segon lloc i amb l’oferta econòmicament més avantatjosa, VITRAC OBRA
PÚBLICA SL representada per Miguel Reus Pérez, per un import de 226.000,00 € IVA exclòs i
273.460,00 IVA inclòs i per un període de 15 setmanes a comptar des del dia següent a la
signatura de l’acta de comprovació de 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.
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.

