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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO 

  
 
Denominació: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D‘ARMARIS COMPACTES 
AMB DESTI A L’ARXIU DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER MAJOR, 22 DE 
MANACOR. (Exp. 29/2017) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris de selecció de l’adjudicatari  
 
Preu base màxim anual de licitació: 71.085,95 euros més el 21% d’IVA com partida 
independent (14.928,05 euros). Cost total per a l’Administració: 86.014,00 euros, IVA 
inclòs 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 8 de novembre de 2017 
Horari: 9:15 a 9:30 hores 
 
Assistents: 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 
 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 
 Pilar Castor Binimelis, arxivera municipal 
 Joan Cortès Rosselló, arquitecte tècnic municipal 
 
Secretària de la Mesa: 
Catalina Rosa Pons Taberner 
 
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’anunci de licitació i les disposicions legals aplicables a l’acte 
administratiu a què es refereix aquest document, i dona compte de les proposicions presentades, 
el detall de la qual és el següent: 
 
PLICA NÚM. 1.- Presentada en data 3 de novembre de 2017 amb els núms. 14529 i 14530 de 
RGE (sobres A i B) per la mercantil EUN SISTEMAS SL amb NIF B75038000, representada 
pel Sr. Ignacio Eguren Berasategui amb DNI num. 15959106G. 
 
PLICA NÚM. 2.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax: 14575) que la plica ha 
estat presentada a l’oficina de correus per DESLI-BLOC SL amb CIF B58133976, representada 
pel Sr. David Pascual Capell amb DNI núm. 52218938Z, i la documentació ha tingut entrada a 
aquesta Corporació, el sobre B el 6 de novembre de 2017 amb el núm. de RGE 14690 i el sobre 
A el 7 de novembre de 2017 amb el núm. de RGE 14743 
 
PLICA NÚM. 3.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax: 14576) que la plica ha 
estat presentada a l’oficina de correus per EYPAR SA amb CIF A59441253, representada pel 
Sr. Jose Luis Veites Gonzalez amb DNI núm. 37789817N i la documentació ha tingut entrada a 



aquesta Corporació, el 7 de novembre de 2017 amb els núms. 14746 i 14747 de RGE (sobre A i 
B) 
 
La Mesa procedeix a la qualificació de les pliques presentades, amb el següent resultat: 
 
1.- EUN SISTEMAS 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 i amb la Seguretat 
Social, així com  l’adreça de correu electrònic. Manca que presenti el model de declaració 
corresponent a l’annex IV del plec de clàusules Administratives. 
 
2.- DESLI-BLOC 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 i amb la Seguretat 
Social, així com  l’adreça de correu electrònic. Manifesta que no té l’obligació de tenir un 
nombre de treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla i que 
tampoc està obligat a tenir un pla d’igualtat, també que no pertany a cap grup empresarial. La 
Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
3.- EYPAR 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 i amb la Seguretat 
Social, així com  l’adreça de correu electrònic. Manifesta que no té l’obligació de tenir un 
nombre de treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla i que 
tampoc està obligat a tenir un pla d’igualtat, també que no pertany a cap grup empresarial. La 
Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
La Mesa per unanimitat acorda concedir un termini de 3 dies hàbils a comptar de l’endemà de la 
data en que rebi la notificació que es farà via correu electrònic al licitador EUN SISTEMAS SL 
perquè esmeni les deficiències detectades a la documentació administrativa. 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


