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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
OBERTURA SOBRE A
Denominació: SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR, TEMPORADES
TURÍSTIQUES 2018 I 2019, NO SUBJECTE A REGULARITZACIÓ
HARMONITZADA I SENSE DIVISIO EN LOTS. (Exp. 08/2018)
Procediment obert, tramitació ordinària, selecció de l’adjudicatari en funció de diversos
criteris
Preu base màxim anual de licitació: 273.857,33 euros, més el 21% d’IVA com partida
independent (57.510,04 euros). Cost total per a l’Administració: 331.367,37 euros IVA
inclòs.
Lloc: Secretaria
Data: 22 de març de 2018
Horari: 12:15 a 12:30 hores
Assistents:
Presidenta de la Mesa:
Isabel Febrer Gelabert
Vocals:
Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal
Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal
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 NÚM. 1.- Presentada en data 21 de març de 2018 amb el núm. 4205 de RGE (sobres A i
B), per la mercantil SALGABE SL amb CIF B07658743, representada pel Sr. Nicolas Balaguer
Siguier amb DNI núm. 43089734Q.
PLICA NÚM. 2.- Presentada en data 21 de març de 2018 amb el núm. 4210 de RGE (sobres A i
B), per la mercantil EL MATAMBRITO SL amb CIF B57202459, representada pel Sr. Tomas
Sureda Umbert amb DNI núm. 18216254R.

La Mesa procedeix a la qualificació de la documentació administrativa de les pliques
presentades, amb el següent resultat:
1.- SALGABE 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, així com l’adressa
de correu electrònic. Manifesta que no té l’obligació de tenir un nombre de treballadors
discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla i que tampoc està obligat a tenir
un pla d’igualtat. Declara que no pertany a cap grup empresarial. La Mesa per unanimitat acorda
la seva admissió.
2.- EL MATAMBRITO 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, així com
l’adressa de correu electrònic. Manifesta que no té l’obligació de tenir un nombre de
treballadors discapacitats igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla i que tampoc està
obligat a tenir un pla d’igualtat. Declara que no pertany a cap grup empresarial. 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

