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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
ESMENA DEFICIENCIES 

OBERTURA SOBRE B   
 
 
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: 15 de novembre de 2017 
Horari: 12:00 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. 
 Pilar Castor Binimelis, arxivera municipal 
 Joan Cortès Rosselló, arquitecte tècnic municipal 
 
Secretària de la Mesa: 
Catalina Rosa Pons Taberner 
 
Assisteix el Sr. Cristian Mas en representació segons manifesta de la mercantil EYPAR SA 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La Secretària dona compte de la documentació presentada per EUN SISTEMAS SL que li havia estat 
requerida en esmena de deficiències consistent en aportar la declaració corresponent a l’Annex IV del 
PCA, manifestant: que té l’obligació de tenir un nombre de treballadors discapacitats igual a superior 
al 2% sobre el total de la plantilla i que està obligat a tenir un pla d’igualtat, també que pertany a un 
cap grup empresarial, però que cap de les empreses que hi pertanyen es presenta a aquesta licitació.  
La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió. 
 
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre B de les pliques admeses que conté la proposició 
econòmica, amb el següent resultat: 
 
Criteri 1.- Valoració de l’oferta econòmica, fins 25 punts 
Tipus licitació: 71.085,95 euros sense IVA 
 
LICITADOR OFERTA SENSE IVA 
EYPAR SA 58.000,00 € 
DESLI-BLOCK SL 57.800,00 € 
EUN SISTEMAS SL 45.197,93 €  



 
Criteri 2.- Major cabuda de caixes d’arxiu en el conjunt de la instal·lació, fins 21 punts 
 
LICITADOR OFERTA A MÉS DE LES 7.000 EXIGIDES 
EYPAR SA 3.444 uts. 
DESLI-BLOCK SL 3.969 uts. 
EUN SISTEMAS SL 932 uts. 
 
Criteri 3.- Millores relacionades amb el servei de manteniment i post-venda, fins 17 punts, en 
funció a: 

a) - Oferir el servei de manteniment i assistència tècnica . Fins a un màxim de 12,5 punts, en funció els 
següents subcriteris de valoració: 

* Oferir el manteniment de la instal.lació, consistent en la realització d’una revisió anual durant el 
termini màxim de 10 anys a comptar del transcurs d’un any de la data de finalització del termini de 
garantia. Fins a  10 punts, en funció de 1 punt per cada  revisió anual. 

* Augment del nombre d’anys de disponibilitat de recanvis respecte el mínim obligatori establert en 5 
anys:  fins a 2,5 punts, en funció de 0,5 punts per cada any d’augment.  

b) -Incorporació d’adaptacions i d’acabats que milloren el servei i que no s’exigeixen en el PPT: Fins 
a  4,5 punts, en funció a: 

* Incorporació de tancament en clau, de manera que la instal.lació quedi completament tancada i no 
sigui possible accedir a la documentació arxivada:  1 punt. 

* Elecció per l’Ajuntament del color de la instal·lació (prestatges i estructures), dins una gama de 
colors RAL: 1 punt. 

* Possibilitat de microperforació de la xapa : 2,5 punts. 

 

LICITADOR OFERTA APARTAT a) OFERTA APARTAT b) 
EYPAR SA - 10 revisions anuals 

- augment 5 anys de 
disponibilitat de recanvis 

- incorporació tancament en clau 
- elecció per l’Ajuntament del 
color 
- microperforació de la xapa 

DESLI-BLOCK SL - 10 revisions anuals 
- augment 5 anys de 
disponibilitat de recanvis 

- incorporació tancament en clau 
- elecció per l’Ajuntament del 
color 
- microperforació de la xapa 

EUN SISTEMAS SL - 10 revisions anuals 
- augment 5 anys de 
disponibilitat de recanvis 

- incorporació tancament en clau 
- elecció per l’Ajuntament del 
color 
- microperforació de la xapa 

 
Criteri 4.- Major qualitat del material per sobre del mínim exigit en el PPT i major funcionalitat 
del conjunt de la instal· lació, fins 4 punts, en funció a: 
 
a- Dotació d’accessoris en la instal·lació sense cost per l’Ajuntament. Fins a 3 punts, en funció a: 

* Ofertar un carro de transport de documentació d’almenys 2 estants, topalls laterals amb roda de 
goma i robust : 1 punt 

* 2 escales d’alumini plegables (de tisora) de 5 escalons cada una, antilliscants, de 80 mm de fons com 
a mínim, plataforma de treball, mecanisme de seguretat antiobertura i dispositius antilliscants a la 
base: 0,5 punts cada una. 



* 2 tamborets rodants de plàstic de gran resistència, amb rodes retràctils  per assegurar l’establilitat en 
pujar-hi : 0,5 punts per cada un. 

b- Resistència. Es valorarà l’augment de la capacitat de càrrega mínima dels prestatges  respecte la 
mínima exigida (100 Kg per metre lineal), fins a 1 punt en funció a: 

* 125 Kg per metre lineal: 0,5 punts. 

* 150 Kg per metre lineal: 1 punt 

 

LICITADOR OFERTA APARTAT a) OFERTA APARTAT b) 
EYPAR SA - 1 carro de transport 

- 2 escales 
- 2 tamborets 

150 kg 

DESLI-BLOCK SL - 1 carro de transport 
- 2 escales 
- 2 tamborets 

150 kg 

EUN SISTEMAS SL - 1 carro de transport 
- 2 escales 
- 2 tamborets 

150 kg 

 

5. Ampliació del termini de garantia mínim 2 anys per qualsevol defecte de fabricació i muntatge, 
fins a un màxim de 3 punts, en funció a: 

- Es compromet a ampliar 1 any el termini de garantia: 1 punt 
- Es compromet a ampliar 2 anys el termini de garantia: 2 punts 
- Es compromet a ampliar 3 anys el termini de garantia: 3 punts 

 
LICITADOR AMPLIA GARANTIA 
EYPAR SA 3 anys 
DESLI-BLOCK SL 3 anys 
EUN SISTEMAS SL 3 anys 
 
La Mesa procedeix a calcular segons indica el PCA i l’article 85 RGLCAP, si de les ofertes 
econòmiques presentades n’hi ha alguna que en principi pugui estar incursa en baixa temerària, 
resultant que l’oferta presentada per EUN SISTEMAS SL es troba en principi en baixa temerària al ser 
l’oferta inferior al 25% del preu de licitació, i es procedeix a calcular per si n’hi ha d’altre que també 
es trobi incursa en baixa. 
 
A resultes del càlcul realitzat, la presentada per EUN SISTEMAS SL,  està per davall de l’umbral 
quantificat en 48.299,37 euros 
 
Per tant es comprova si entre les ofertes presentades n’hi ha de superiors a la mitjana aritmètica en més 
de 10 unitats percentuals (59.032,56 euros) resultant que no n’hi ha cap. 
 
Resultant que en principi l’oferta econòmica més baixa 45.197,93 euros (la presentada per EUN 
SISTEMAS SL ) està en principi en baixa temerària ,  la Mesa acorda per unanimitat, de conformitat 
amb l’art. 152 TRLCSP, concedir un termini d’audiència de 5 dies hàbils a comptar del dia següent al 
del rebut de la notificació que es farà via correu electrònic al licitador incurs en baixa temerària perquè 
justifiqui la valoració i la viabilitat de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa, en particular en el 
que es refereix a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques 
adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposa per executar la prestació del 
servei, l’originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la 
protecció d’empleo i les condicions de treball vigents en el lloc en que vagi a realitzar la prestació, o la 
possible obtenció d’una ajuda de l’Estat 



  
Les justificacions que al·legui el licitador per justificar l’oferta aniran acompanyades de l’acreditació 
documental pertinent. 
 
Una vegada justificada la valoració econòmica per l’empresa, es sol· licitarà informe de l’arxivera 
municipal, Maria Pilar Castor, i de l’arquitecte tècnic municipal, Joan Cortès Rosselló sobre si la 
justificació presentada és o no tècnicament viable, amb la deguda motivació 
 
Així mateix la Mesa per unanimitat acorda sol· licitar informe a l’arxivera municipal, Maria Pilar 
Castor i a l’arquitecte tècnic municipal, Joan Cortès Rosselló, sobre si els plànols presentats  
juntament a l’oferta del criteri 2 compleixen als requisits del plec de prescripcions tècniques.  
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


