21/2016
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO
Denominació: D’OBRES DE CANVI DE PAVIMENT, NOVA XARXA D’AIGUA POTABLE I
CONDUCCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC A UN TRAM DEL CARRER BORDILS DE PORTO
CRISTO (ENTRE ELS CARRERS MAR I PORT). (Exp. núm. 24/2016)
Procediment negociat, tramitació ordinària, diversos criteris de selecció de l’adjudicatari.
Valor estimat del contracte de 98.044,08 €, més el 21% d’IVA com a partida independent (20.589,26
€), cost de la gestió de residus 1.742,53 €, més el 10% IVA residus per import de 174,25 €, cost total
per a l’Administració: 120.550,12 € IVA inclòs
Lloc: Secretaria
Data: 3 d’octubre de 2016
Horari: 8:45 a 9:00 hores
Presidenta de la Mesa:
Isabel Febrer Gelabert
Vocals:
Nicolau Conti Fuster, secretari general
Joan Garcia Cortès, interventor acctal.
Secretària de la Mesa:
Isabel M. Fuster Fuster
Desenvolupament de la sessió
L’objecte de la sessió és la constitució de la mesa i l’obertura del sobre A: documentació
administrativa i referències per optar al contracte.
La secretària llegeix l’acord de l’òrgan de contractació de convidada a les empreses capacitades per
realitzar aquest contracte i les disposicions legals aplicables a l’acte administratiu a què es refereix
aquest document, i dona compta que de les empreses capacitades convidades per l’òrgan de
contractació (3 empreses), i que s’ha presentat dins termini tres pliques, el detall de les quals és el
següent.
PLICA NUM. 1.- Presentada en data 28 de setembre de 2016 amb els núms. 12966, 12967 de RGE
(sobres A, B), per la mercantil MARIAS ARROM BIBILONI SL amb NIF B57465213, representada
pel Sr. Matias Arrom Quetglas amb DNI núm. 78211050X
PLICA NÚM. 2.- Presentada en data 29 de setembre de 2016 amb els núms. 13078, 13079 de RGE
(sobres A,B), per la mercantil MELCHOR MASCARO SAU amb CIF A07045248, representada per
la Sra. Antònia Mascaró Martorell amb DNI núm. 43009301Z
PLICA NÚM. 3.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax: 13072) que la plica ha estat
presentada a l’oficina de correus per AGLOMERADOS MALLORCA SA amb CIF A07115934,
representada pel Sr. Jaume Simó Lladó amb DNI núm. 13050267V, i la documentació ha tingut
entrada a aquesta Corporació el 30 de setembre de 2016 amb els núms. 13112, 13113 de RGE (sobres
A i B)
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de les pliques presentades, amb
el següent resultat:

1.- MATIAS ARROM BIBILONI, SL: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que
compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està incurs
en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb
l’Ajuntament de Manacor i amb la Seguretat Social, així com l’adreça de correu electrònic. Declaren
que no subcontractaran i que no pertanyen a cap grup empresarial. La Mesa per unanimitat acorda la
seva admissió.
2.- MELCHOR MASCARÓ, SAU: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que
compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està incurs
en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb
l’Ajuntament de Manacor i amb la Seguretat Social, així com l’adreça de correu electrònic. Declaren
que no subcontractaran i que pertanyen a un grup empresarial però que cap de les empreses integrants
es presenta a aquesta licitació. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió.
3.- AGLOMERADOS MALLORCA SA: Aporta la declaració responsable del licitador indicant que
compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, que no està incurs
en causa de prohibició i d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb
l’Ajuntament de Manacor i amb la Seguretat Social, així com l’adreça de correu electrònic. Declaren
que subcontractaran un 19% de l’obra (soleres de formigó, enrajolat i voretes) i que no pertanyen a cap
grup empresarial. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió.
La Mesa per unanimitat acorda que es reunirà avui mateix a les 11:45 hores ja que no s’ha de requerir
a cap licitador per esmenar deficiències i totes les empreses presentades han estat declarat admeses,
comunicant-lo als licitadors mitjançant publicació al perfil del contractant
La presidenta dóna per acabat l’acte, i signa juntament amb el secretari que en dóna fe.
El secretari

La presidenta

Els vocals

