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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE B 

  

Denominació: OBRES D’INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ EN EL PAVELLÓ DOS DE LA 
ZONA POLIESPORTIVA NA CAPELLERA. Exp. 27/2016 
 

Procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, diversos criteris de selecció de 

l’adjudicatari. 

 
Valor estimat del contracte de 79.612,35 €, més el 21% d’IVA com a partida independent (16.718,59 

€), cost total per a l’Administració: 96.330,94 € IVA inclòs 

 
Lloc: Secretaria 

Data: 23 de novembre de 2016 

Horari: 12:00 a 12:30 hores 
 

Presidenta de la Mesa:  

Isabel Febrer Gelabert 

 
Vocals:  

Isabel M. Fuster Fuster, secretària general 

 Catalina R. Pons Taberner, interventora acctal. 
    

Secretari de la Mesa: 

Joan A. Salom Fullana 

 
Assisteix el Sr. Juan Manual Garcias, en representació segons manifesta de RCO21 SL 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

L’objecte de la sessió és procedir 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 de licitació: 79.612, 35 euros sense IVA 
 

LICITADOR OFERTA SENSE IVA 

SERVEIS TECNICS DE TOTELSA SL 121.899,81 € 

RCO21 SL 100.439,11 € 

ELECTRO HIDRAULICA MANACOR SA 79.612,35 € 

 

 

La Mesa procedeix a comprovar les ofertes i resulta que les presentades per Serveis Tècnics de Totelsa 
SL i RCO21 SL s’excedeixen del tipus màxim de licitació. 

 
Criteri 2.- Ampliació del termini de garantia, fins 5 punts 
 

LICITADOR OFERTA  

SERVEIS TECNICS DE TOTELSA SL Amplia 1 any  

RCO21 SL No oferta aquesta millora 

ELECTRO HIDRAULICA MANACOR SA No oferta aquesta millora 

 



El secretari de la Mesa demana al representant de la licitadora RCO21 SL si vol fer qualque 

manifestació i respon que no. 

 
La Mesa per unanimitat acorda rebutjar del procediment de contractació les proposicions presentades 

per les licitadores Serveis Tècnics de Totelsa SL i RCO21 SL perquè les ofertes econòmiques 

presentades s’excedeixen del tipus màxim de licitació. 
 

Contra aquest Acord, que és un acte de tràmit que determina la impossibilitat de continuar el 

procediment, es pot interposar un recurs d’alçada davant la Mesa de Contractació o davant de l’òrgan 

de contractació (batle de la Corporació) en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne 
rebut la notificació, d’acord amb l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 
A continuació es procedeix a avaluar els criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules de la 

única plica admesa, amb el següent resultat: 

 

Criteri 1.- Per rebaixa del preu màxim de licitació, fins 15 punts 
Tipus de licitació: 79.612, 35 euros sense IVA 

 

LICITADOR OFERTA SENSE IVA PUNTS 

ELECTRO HIDRAULICA MANACOR SA 79.612,35 € 0,00 

 

Criteri 2.- Ampliació del termini de garantia, fins 5 punts 
 

LICITADOR OFERTA  PUNTS 

ELECTRO HIDRAULICA MANACOR SA No oferta aquesta millora 0,00 

 

RESUM PUNTUACIO ELECTRO HIDRAULICA MANACOR SA 
 

Criteri 1 Criteri 2 TOTAL 

0,00 0,00 0,00 

 
La Mesa per unanimitat acorda continuar el procediment de contractació amb l’empresa presentada 

que ha estat admesa, iniciant-se a aquests efectes per la Comissió Negociadora la fase de negociació 

amb la finalitat de que convidi a dit licitador admès a presentar una segona oferta que millori la 

primera en aquells aspectes assenyalats en el PCA com a objecte de negociació. 
 

La presidenta dóna per acabat l’acte, i signa juntament amb el secretari que en dóna fe. 

 
El secretari    La presidenta    Els vocals 

 


