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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
ESMENA DEFICIENCIES 

OBERTURA SOBRE B 
  
 
Denominació: OBRES DE MILLORA DEL CARRER MARE DE DEU DE LES NEUS 
DE MANACOR. (Exp. 35/2017) 
 
Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades  
 
Preu base màxim de licitació: 53.658,60 euros, més el 21% d’IVA com partida 
independent (11.268,31 euros), més el cost de la gestió dels residus que ascendeix a 
1.107,40 euro més el 10% d’IVA (110,74 €). Cost total per a l’Administració: 66.145,05 
euros IVA inclòs 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 10 de gener de 2018 
Horari: 12:45 a 13:00 hores 
 
Assistents: 
 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal 

Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal 
 Joan A. Salom Fullana, tècnic municipal 
 
Secretària de la Mesa: 
Llucia Vallcaneras Bonet 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La Secretària dona compte de la documentació presentada per Aglomerados de Felanitx SA que 
li havia estat requerida en esmena de deficiències, manifestant: 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 10% de l’obra 
(xarxa d’aigua potable).  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.- per rebaixa del preu màxim de licitació, fins 15 punts 
Tipus licitació: 54.766,00 euros, sense IVA 
 
LICITADOR OFERTA SENSE IVA 
MELCHOR MASCARO SAU 54.765,67 € 
COEXA SA 54.757,40 € 
AGLOMERADOS DE FELANITX SA 54.107,40 € 
 



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 OFERTA SENSE IVA PUNTS 
MELCHOR MASCARO SAU 54.765,67 € 0,00 
COEXA SA 54.757,40 € 0,19 
AGLOMERADOS DE FELANITX SA 54.107,40 € 15,00 
 
 
Criteri 2.- Ampliació del termini de garantia, fins 2 punts 
 
LICITADOR AMPLIA PUNTS 
MELCHOR MASCARO SAU No amplia 0,00 
COEXA SA 1 any 2,00 
AGLOMERADOS DE FELANITX SA No amplia 0,00 
 
RESUM PUNTUACIÓ 
 
LICITADOR Criteri 1 Criteri 2 TOTAL 
MELCHOR MASCARO SAU 0,00 0,00 0,00 
COEXA SA 0,19 2,00 2,19 
AGLOMERADOS DE FELANITX SA 15,00 0,00 15,00 
 
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 


