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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
ESMENA DEFICIENCIES
OBERTURA SOBRE B

Denominació: OBRES DE MILLORA DE LA PLAÇA CONVENT DE MANACOR. (Exp.
41/2017)
Procediment obert, tramitació ordinària, selecció de l’adjudicatari en funció de diversos
criteris
Preu base màxim de licitació: 218.133,89 euros, més el 21% d’IVA com partida
independent (45.808,12 euros). Cost total per a l’Administració: 263.942,01 euros IVA
inclòs
Lloc: Secretaria
Data: 20 de febrer de 2018
Horari: 12:00 a 12:35 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
Assisteixen el Sr. Tomeu Martorell en representació segons manifesta de Melchor Mascaró
SAU i la Sra. Maria Ferrer en representació, segons manifesta de Urbia Intermediacion,
Ingenieria y Servicios SA
Desenvolupament de la sessió
La Secretària dona compte de la documentació presentada pels licitadors Globalklee SL i
Sincronizacion Tecnica SL que lis havia estat requerida en esmena de deficiències, resultant:
- GLOBALKLEE SL: 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. La Mesa per unanimitat acorda la seva admissió.
- SINCRONIZACION TECNICA SL: 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. 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 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: 218.133,89 euros sense IVA
LICITADOR
CMG AGUAY ENERGIA SL
SHORT D’ENFORA SL
MELCHOR MASCARO SAU
VIAS Y OBRAS PUBLICAS SA (VOPSA)
GLOGALKLEE SL
VITRAC OBRA PUBLICA SL
UTE COPCISA SA – CONSTRUCCIONES OLIVES SL
OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SAU
AMER E HIJOS SA
SINCRONIZACION TECNICA SL
URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS SA
AGLOMERADOS MALLORCA SA

OFERTA SENSE IVA
158.522,98 €
168.897,04 €
184.366,77 €
214.861,88 €
202.197,10 €
187.500,00 €
199.439,82 €
199.243,00 €
207.205,38 €
213.695,78 €
180.126,17 €
209.400,00 €

Criteri 2.- Ampliació del termini de garantia, fins 2 punts
LICITADOR
CMG AGUA Y ENERGIA SL
SHORT D’ENFORA SL
MELCHOR MASCARO SAU
VIAS Y OBRAS PUBLICAS SA (VOPSA)
GLOGALKLEE SL
VITRAC OBRA PUBLICA SL
UTE COPCISA SA – CONSTRUCCIONES OLIVES SL
OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SAU
AMER E HIJOS SA
SINCRONIZACION TECNICA SL
URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS SA
AGLOMERADOS MALLORCA SA

AMPLIA
1 any
3 anys
3 anys
No amplia
1 any i 6 mesos
4 anys
2 anys
2 anys
4 anys
2 anys
10 anys
1 any

Seguidament es procedeix a calcular si hi ha alguna oferta que sigui inferior en més de 10
unitats percentual a la mitjana aritmètica, a resultes del càlcul realitzat n’hi ha dues, les
presentades per CMG AGUA Y ENERGIA SL i SHORT D’ENFORA SL, que estan per davall
de l’umbral quantificat en 174.409,19 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 (213.166,79 euros) resultant que n’hi ha dues, les presentades
per VOPSA i SINCRONIZACION TECNICA SL.
Es procedeix a realitzar una nova mitjana amb les ofertes que computen, (189.689,83 euros),
resultant que en menys de 10 unitats percentuals (170.720,84 euros) les ofertes presentades per
CMG AGUA Y ENERGIA SL i SHORT D’ENFORA SL estan per davall d’aquest umbral
Resultant que en principi les ofertes econòmiques presentades per CMG AGUA Y ENERGIA
SL i SHORT D’ENFORA SL estan en principi en baixa temerària, la Mesa acorda per
unanimitat, de conformitat amb l’art. 152 TRLCSP, concedir un termini d’audiència de 10 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 mateixes, 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 dels serveis
tècnics d’urbanisme sobre si la justificació presentada és o no tècnicament viable, amb la
deguda motivació
La presidenta signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe.
La secretària

La presidenta

Els vocals

