
21/2017 
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIO  
  
 
Denominació: SERVEIS DE DADES I INTERNET PER A L’AJUNTAMENT DE 
MANACOR I ELS SEUS ORGANISMES AUTONOMS (Exp. 21/2017) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris de selecció de l’adjudicatari  
 
Preu anual de licitació: 23.256,00 euros més el 21% d’IVA com partida independent 
(4.883,76 euros). Cost total anual per a l’Administració: 28.139,76 euros, IVA inclòs 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 7 d’agost de 2017 
Horari: 12:00 a 12:30 hores 
 
Assistents: 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Maria de Lluc Verger Aguilar, secretària general per suplència 
 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 
 Antòni Nadal Llodrà, tècnic superior d’informàtica 
 
Secretària de la Mesa: 
Llucia Vallcaneras Bonet 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’objecte de la sessió és procedir a l’obertura del sobre B de la única plica presentada i admesa 
VODAFONE ESPAÑA SAU 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 27 punts 
 
Tipus licitació: 23.256,00 euros, sense IVA 
 
Oferta un preu de 18.761,28 euros sense IVA, la Mesa per unanimitat atorga 27 punts 

Criteri 2.-Millores cabdals de baixada i pujada de la Id. connexió 1 respecte al 
mínim establert al PPT (sempre 100% garantits de baixada i pujada i simètrics). 
De 0 a 18 punts, a raó de 0,3 punts per cada Megabyte (M) i fins a un màxim de 60M 
(40+60=100M) 

Oferta 100 Mbps, la Mesa per unanimitat atorga 18 punts 
Criteri 3.- Millores cabdals de baixada i pujada de la Id. connexió 2 respecte al mínim 
establert al PPT (sempre 100% garantits de baixada i pujada i simètrics). De 0 a 4 punts, a 
raó de  0,2 punts per a cada Megabyte (M) i fins a un màxim de 20M (total 20+20= 40M). 
Aquest criteri només es valorarà si el licitador ha obtingut al manco 12 punts aplicables al criteri 
de valoració 2. 

Oferta 40Mbps, la Mesa per unanimitat atorga 4 punts 



Criteri 4.- Millores cabdals de baixada i pujada de la Id. connexió 3 respecte al mínim 
establert al PPT (sempre 100% garantits de baixada i pujada i simètrics). De 0 a 1 punts, a 
raó 0,1 punts per a cada Megabyte (M) i fins un màxim de 10M (total 20+10= 30M). 
 
Aquest criteri només es valorarà si el licitador ha obtingut al manco 12 punts aplicables al 
criteris de valoració 2 i al manco 4 punts aplicables a criteri de valoració 3. 

Oferta 30 Mbps, la Mesa per unanimitat atorga 1 punt 

RESUM PUNTUACIO VODAFONE ESPAÑA SAU 

Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4  TOTAL 
27 18 4 1 50 
 
La Mesa per unanimitat eleva a l’òrgan de contractació la següent 
 
PROPOSTA 
 
1) 
 
a) Adjudicar a VODAFONE ESPAÑA SAU amb NIF A80907397, el contracte de serveis de 
dades i Internet per a l’Ajuntament de Manacor i els seus Organismes Autònoms, pel preu de 
18.761,28 euros  sense IVA més el 21% d’IVA com partida independent (3.939,87 €). Cost total 
per a l’Administració: 22.701,15 euros, IVA , per un termini de 3 anys a comptar des de dia de 
la data que s’estableixi en la formalització del contracte per a l’inici del servei previst pel dia 2 
de setembre de 2017(fase de implantació) i  amb les següents millores ofertades i acceptades: 

1- Oferta (40+60=100M) cabdals de baixada i pujada de la Id. connexió 1 respecte al 
mínim establert al PPT (sempre 100% garantits de baixada i pujada i simètrics). 

2-Oferta (total 20+20= 40M) cabdals de baixada i pujada de la Id. connexió 2 respecte al mínim 
establert al PPT (sempre 100% garantits de baixada i pujada i simètrics).  
 
3- Oferta (total 20+10= 30M) cabdals de baixada i pujada de la Id. connexió 3 respecte al mínim 
establert al PPT (sempre 100% garantits de baixada i pujada i simètrics).  
 
 
b) 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 IVA 
exclòs per tota la durada del contracte (3 anys) (import garantia: 2.814,19 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 


