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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
OBERTURA SOBRE A
Denominació:
CONTRACTE
PRIVAT
DEL
SERVEI
D’ASSEGURANÇA
D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR I
ALS SEUS BENEFICIARIS. (Exp. 05/2018)
Procediment obert, tramitació ordinària, selecció de l’adjudicatari en funció de diversos
criteris
Despesa màxima anual: 85.565,64 euros (activitat exempta d’IVA), en funció al preu
unitari mensual màxim per persona de 73,51 euros
Lloc: Secretaria
Data: 19 de març de 2018
Horari: 13:20 a 13:30 hores
Assistents:
Presidenta de la Mesa:
Isabel Febrer Gelabert
Vocals:
Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal
Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal
Valentí Valls Droguet, tresorer municipal i tècnic d’organització
Secretària de la Mesa:
Llucia Vallcaneras Bonet
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 UNICA.- Presentada en data 16 de març de 2018 amb el núm. 3901 de RGE (sobres A i
B), per la mercantil DKV SEGUROS SAE amb CIF A50004209, representada pel Sr. Sergio
Biescas Baldellou amb DNI núm. 46129393H
La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de les pliques
presentades, amb el següent resultat:
DKV SEGUROS SAE: 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, així com l’adressa
de correu electrònic. Declara que té en plantilla un nombre de treballadors discapacitats igual o

superior al 2% sobre el total de la plantilla i que està obligat a tenir un pla d’igualtat. Manifesta
que no té previst subcontractar i que pertany a un grup empresarial però que cap de les empreses
que hi pertanyen es presenta a aquesta licitació. La Mesa per unanimitat acorda la seva
admissió.
La presidenta signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe.
La secretària

La presidenta

Els vocals

