23/2018 (1)
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO
OBERTURA SOBRE B
Denominació: OBRES DE REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DEL FERM DEL CAMI
DELS PRESOS (TRAM CAMI DELS RAFAL PODENT – CARRETERA MA-15). Exp.
núm. 02/2018
Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades
Preu base màxim de licitació: 54.730,66 euros, més el 21% d’IVA com partida
independent (11.493,44 euros). Cost total per a l’Administració: 66.224,10 euros IVA
inclòs
Lloc: Secretaria
Data: 7 de març de 2018
Horari: 12:30 a 12:45 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’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 NÚM. 1.- Presentada en data 27 de febrer de 2018 amb els núms. 3056 i 3057 de RGE
(sobre A i B), per la mercantil MATIAS ARROM BIBILONI SL amb CIF B57465213,
representada pel Sr. Matias Arrom Quetglas amb DNI núm. 78211050X.
PLICA NÚM. 2.- Presentada en data 27 de febrer de 2018 amb els núms. 3093 i 3095 de RGE
(sobre A i B), per la mercantil AGLOMERADOS DE FELANITX SA amb CIF A07062367,
representada pel Sr. Oliver Zimmermann Hallensleben amb DNI núm. 41622571T.
PLICA NÚM. 3.- S’ha comunicat per fax en temps i forma (RGE fax: 3089) 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. 43050267V i la
documentació ha tingut entrada a aquesta Corporació, el 28 de febrer de 2018 amb els núms.
3153 i 3154 de RGE (sobre 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: 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 té l’obligació de tenir un nombre de treballadors
discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla, que està obligat a tenir un pla
d’igualtat, i que no pertany a cap grup empresarial. La Mesa per unanimitat acorda la seva
admissió.
2.- AGLOMERADOS DE FELANITX 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 número 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 i que té
intenció de subcontractar el 0,15% de l’obra. 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 i amb
la Seguretat Social, així com l’adreça de correu electrònic. Manifesta que té un nombre de
treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla, que no està obligat
a tenir un pla d’igualtat i que no pertany a cap grup empresarial. La Mesa per unanimitat acorda
la seva admissió.
A continuació, i donat que no s’ha de requerir esmenar deficiències als licitadors la Mesa
procedeix a l’obertura del sobre B que conté la proposició econòmic i proposició tècnica dels
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules, amb el
següent resultat:
Criteri 1.- Per rebaixa del preu màxim de licitació, fins 15 punts
Tipus licitació: 54.730,66 euros, sense IVA
LICITADOR
MATIAS ARROM BIBILONI SL
AGLOMERADOS DE FELANITX SA
AGLOMERADOS MALLORCA SA

OFERTA SENSE IVA
50.899,51 €
54.500,00 €
54.000,00 €

La Mesa procedeix a comprovar si hi ha qualque oferta que es trobi en principi en baixa
temerària, resultant que no n’hi ha cap i passa a realitzar una primera valoració dels criteris
d’adjudicació amb el següent resultat:
LICITADOR
MATIAS ARROM BIBILONI SL
AGLOMERADOS DE FELANITX SA
AGLOMERADOS MALLORCA SA

OFERTA SENSE IVA PUNTS
50.899,51 €
15,00
54.500,00 €
0,51
54.000,00 €
2,86

Criteri 2.- Ampliació del termini de garantia, fins 2 punts
LICITADOR
AMPLIA
MATIAS ARROM BIBILONI SL
AGLOMERADOS DE FELANITX SA
AGLOMERADOS MALLORCA SA

PUNTS
No amplia
6 mesos
No amplia

0,00
2,00
0,00

RESUM PUNTUACIÓ
LICITADOR
MATIAS ARROM BIBILONI SL
AGLOMERADOS DE FELANITX SA
AGLOMERADOS MALLORCA SA

Criteri 1
Criteri 2
TOTAL
15,00
0,00
15,00
0,51
2,00
2,51
2,86
0,00
2,86

La Mesa per unanimitat acorda continuar el procediment de contractació amb les empreses
presentades que han estat admeses, iniciant-se a aquests efectes per la Comissió Negociadora la
fase de negociació amb la finalitat de que convidi a dits licitadors admesos a presentar una
segona oferta que millori la primera en aquells aspectes assenyalats en el PCA com a objecte de
negociació.
La presidenta signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe.
La secretària

La presidenta

Els vocals

