
24/2016 
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO 
  

Denominació: OBRES D’INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ EN EL PAVELLÓ DOS DE LA 
ZONA POLIESPORTIVA NA CAPELLERA. Exp. 27/2016 
 
Procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, diversos criteris de selecció de 
l’adjudicatari. 
 
Valor estimat del contracte de 79.612,35 €, més el 21% d’IVA com a partida independent (16.718,59 
€), cost total per a l’Administració: 96.330,94 € IVA inclòs 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 23 de novembre de 2016 
Horari: 9:00 a 9:15 hores 
 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals:  

Isabel M. Fuster Fuster, secretària general 
 Catalina R. Pons Taberner, interventora acctal. 
 Joan Pascual Femenias, arquitecte municipal 
   
Secretari de la Mesa: 
Joan A. Salom Fullana 
 
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. 
 
El secretari 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 21 de novembre de 2016 amb el núm. 15986 de RGE (sobres A, 
B), per la mercantil Serveis Tècnics de Totelsa SL amb NIF B57003147, representada pel Sr. Bernat 
Marti Homar amb DNI núm. 41389451P 
 
PLICA NÚM. 2.- Presentada en data 21 de novembre de 2016 amb els núms. 16015, 16016 de RGE 
(sobres A,B), per la mercantil RCO21 SL amb CIF núm. B07609296, representada per la Sra. Catalina 
Artigues Pol amb DNI núm. 42993885P 
 
PLICA NÚM. 3.- Presentada en data 22 de novembre de 2016 amb els núms. 16084, 16087 de RGE 
(sobres A, B), per la mercantil Electro Hidraulica Manacor SA amb CIF A57675340, representada pel 
Sr. Pere Miquel Riera Chaparro amb DNI núm. 18221479M 
 
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de les pliques presentades, amb 
el següent resultat: 
 



1.- SERVEIS TÈCNICS DE TOTELSA 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 subcontractaran un 28,56%de l’obra (instal· lació elèctrica 12,30% i treballs muntatge conductes a 
obra 16,26%). La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
2.- RCO21 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. La Mesa per unanimitat acorda la seva 
admissió. 
 
3.-ELECTRO HIDRAULICA MANACOR 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 obra civil per import de 1.337,93 euros IVA exclòs 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 12:00 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 
 


