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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
JUSTIFICACIO BAIXA I VALORACIO CRITERIS 

PROPOSTA D’ADJUDICACIO 
  

 
Denominació: SUBMINISTRAMENT PINTURA I MATERIAL AUXILIAR PER DUR A 
TERME LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE L’AJUNTAMENT DE 
MANACOR. (Exp. 28/2017) 
 

Procediment obert, tramitació ordinària, un únic criteri de selecció de l’adjudicatari  
 
Despesa màxima anual: 18.890,00 euros més el 21% d’IVA com partida independent 
(3.966,90 euros). Cost total per a l’Administració: 22.856,90 euros, IVA inclòs, en funció a 
preus unitaris i que constituiran el pressupost base de licitació. Els preus unitaris màxims 
respecte dels quals els licitadors formularan les seves ofertes són: 
 
- 2,40 €/Kg. de pintura blanca, groga i negre 
- 3,60 €/litre de disolvent 
- 1,58 €/unitat de rodets de cinta de carrosser 
- 1,40 €/Kg de micoesferes 
 
Lloc: Secretaria 

Data: 1 de desembre de 2017 
Horari: 13:00 a 13:20 hores 

 

Assistents: 

Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 

 

Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 

 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 

 Miquel Alcover, subinspector de la policia local 
 

Secretària de la Mesa: 

Llucia Vallcaneras Bonet 

 

Desenvolupament de la sessió 
 

L’objecte de la sessió és procedir a la valoració de la documentació presentada en data 21 de 
novembre de 2017 amb RGE núm. 15688 per justificar l’oferta econòmica incursa en principi 

en baixa temerària de la licitadora VIABAL MANTENIMENT I  CONSERVACIO SA 
 

Vist l’informe emès pel subinspector responsable de trànsit Sr. Miquel Alcover que informa que 
dita empresa justifica la viabilitat de l’oferta presentada, la Mesa per unanimitat acorda que 

l’oferta econòmica presentada per Viabal Manteniment i Conservació SA és viable de 

conformitat amb l’informe davantdit el qual s’uneix a aquesta acta i serveix de motivació 
l’acord. 

 

A continuació per la Mesa es procedeix a valorar les ofertes amb el següent resultat: 
 

 

 



Pressupost base de licitació, en funció de preus unitaris: 

 

 

Pintura blanca, groga i negre 2,40 €/kg 

Disolvent 3,60 €/litre 

Rodets de cinta de carrosser 1,58 €/ut. 

Microesferes 1,40 €/kg. 

 

OFERTA: 

 

Pintura blanca, groga i negre 
 

LICITADOR OFERTA PUNTS 

MASTIC SL 2,37 €/kg 2,41 

VIABAL MANTENIMENT I  CONSERVACIO SA 1,53 €/kg 70,00 

OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL (OPI) 2,00 €/kg 32,18 

 

Disolvent 
 
LICITADOR OFERTA PUNTS 

MASTIC SL 1,93 €/litre 8,35 

VIABAL MANTENIMENT I  CONSERVACIO SA 2,30 €/litre 6,50 

OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL (OPI) 1,60 €/litre 10,00 

 
Rodets de cinta de carrosser 
 
LICITADOR OFERTA PUNTS 

MASTIC SL 1,17 €/ut 7,06 

VIABAL MANTENIMENT I  CONSERVACIO SA 1,00 €/ut 10,00 

OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL (OPI) 1,30 €/ut 4,82 

 
Microesferes 
 
LICITADOR OFERTA PUNTS 

MASTIC SL 1,30 €/kg 1,96 

VIABAL MANTENIMENT I  CONSERVACIO SA 0,89 €/kg 10,00 

OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL (OPI) 1,20 €/kg 3,92 

 

TOTAL PUNTUACIO 
LICITADOR: Pintura Disolvent Rodets microesferes TOTAL 

MASTIC SL 2,41 8,35 7,06 1,96 19,78 

VIABAL MANTENIMENT I  

CONSERVACIO SA 

70,00 6,50 10,00 10,00 96,50 

OBRAS Y PAVIMENTOS 
INSULARES SL (OPI) 

32,18 10,00 4,82 3,92 50,92 

 

La Mesa per unanimitat eleva a l’òrgan de contractació la següent 

 
PROPOSTA: 

1)  

 

a) Classificar per ordre decreixent de puntuació a les empreses que han estat admeses a la 
licitació, amb el següent resultat: 

 

 



 

NUM. LICITADOR PUNTS 

1 VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIO SA 96,50 

2 OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL (OPI) 50,92 

3 MASTIC SL 19,78 

 

 
b) Adjudicar a VIABAL MANATENIMENT I CONSERVACIO SA amb NIF A57302267, el 

contracte de subministrament pintura i material auxiliar per dur a terme la senyalització 

horitzontal de l’Ajuntament de Manacor, per una despesa màxima anual de 18.890,00 euros, 

més el 21% d’IVA com partida independent (3.966,90 euros), cost total per a l’Administració 
22.856,90, en funció dels següents preus unitaris: 

 

 

Pintura blanca, groga i negre 1,53 €/kg 

Disolvent 2,30  €/litre 

Rodets de cinta de carrosser 1,00 €/ut. 

Microesferes 0,89 €/kg. 

 
per un termini d’un any a comptar des del dia de la data que s’estableixi en la formalització del 

contracte per a l’inici del servei. El contracte també finalitzarà quan s’hagin fet adquisicions de 

subministrament per l’import màxim anual que l’Ajuntament destina a aquesta contractació 
malgrat no hagi transcorregut el termini d’un any de contracte. 

 

c) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la als licitadors juntament amb 

les actes de la Mesa de Contractació de valoració dels criteris d’adjudicació, documents que 
contenen la informació necessària exigida per l’article 151.4 de la TRLCSP, i que constitueixen 

el fonament jurídic per a la motivació d’aquest acord.  

 
2) 

 

a) Que l’òrgan de contractació requereixi al licitador perquè en el termini màxim de 10 dies 
hàbils comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, presenti la 

documentació exigida com a requisits previs a l’adjudicació, assenyalats a la clàusula 19 del 

PCA de conformitat amb l’art. 146.1 i 151.2 del TRLCSP, entre la documentació prèvia també 

haurà de constituir la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació sense 
IVA per tota la durada del contracte (1 any) (import garantia: 944,50 euros), establerta al plec 

de clàusules administratives que regeix aquesta contractació, presentant en aquest termini, 

davant l’òrgan de contractació, la documentació justificativa d’haver-la constituïda. 
 

b) Advertir que de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini 

assenyalat s’entendrà que el licitador retira la seva oferta. 

 
3) Publicar aquesta acta al perfil del contractant  

 

La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 

La secretària    La presidenta    Els vocals 


