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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO
QUALIFICACIO DOCUMENTACIO PRESENTADA PREVIA ADJUDICACIÓ
EXCLOURE DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
REQUERIR DOCUMENTACIÓ AL SEGON CLASSIFICAT
Denominació: CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L’EXPLOTACIÓ DE
TRES QUIOSCS A LES PLATGES DE CALA ESTANY, CALA ANTENA I ES DOMINGOS
PETITS, TEMPORADA TURISTICA 2018. (EXP. 09/2018)
Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris
Cànon de licitació millorable a l’alça: 75.256,82 euros per la temporada turística 2018
Lloc: Secretaria
Data: 8 de maig de 2018
Horari: 12:30 a 12:45 hores
Assistents:
President de la Mesa:
Isabel Febrer Gelabert
Vocals:
Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal
Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal
Magdalena Torres, Tècnica de Turisme
Secretària de la Mesa:
Llucia Vallcaneras Bonet
Desenvolupament de la sessió
L’objecte de la sessió és procedir a qualificar la documentació presentada per JAZZVOYEUR
SL que li havia estat requerida en esmena de deficiencies de la presentada per acreditar el
compliment dels requisits previs a l’adjudicació del contracte d’explotació de tres quioscs a les
platges de Cala Estany, Cala Antena i es Domingos Petits del terme municipal de Manacor, per
a la temporada turística de 2018 que s’assenyalen als articles 146.1 i 151.2 del TRLCSP i en el
plec de clàusules administratives particulars, així com la constitució de la garantia definitiva.
La Mesa per unanimitat eleva a l`òrgan de contractació la següent proposta:
1) Excloure al licitador proposat adjudicatari, Jazzvoyeur SL del procediment de licitació donat
que no compleix el requisit de capacitat d’obrar, per quan, la modificació de l’objecte social
realitzada per la proposada adjudicataria en data 30 d’abril de 2018, per tal d’ajustar-se a
l’objecte del contracte, no es pot admetre com a esmena de deficiència, per haver-se realitzat en
el termini d’esmena de deficiències i no amb anterioritat al termini de la presentació de
proposicions tal i com es determina en la clàusula 16 dels PCA, i més a més, quan el títol
presentat no té efectes davant tercers per quant no ha estat objecte d’inscripció en el Registre
Mercantil, sinó que consta únicament com a presentat i en conseqüència l’objecte social que
consta a l’escriptura de constitució inscrita en el registre mercantil amb anterioritat a la data de
finalització del termini de proposicions no possibilita a l’empresa l’execució de l’activitat

objecte del contracte, tot allò de conformitat amb els informes emesos per l’oficiala major de
data 7 de maig de 2018 i de la tècnica de turisme de data 7 de maig de 2018 que s’uneixen a
aquesta acta.
2) Requerir la mateixa documentació exigida prèvia a l’adjudicació al licitador següent per
l’ordre en que han quedat classificades les ofertes de conformitat amb l’article 151.2 del
TRLCSP.
La presidenta signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe.
La secretària

La presidenta

Els vocals

