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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
ESMENA DEFICIENCIES 

OBERTURA SOBRE B 
  
 
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: 136 de novembre de 2017 
Horari: 12:00 a 12:25 hores 
 
Assistents: 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 
 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 
 Miquel Perelló Roman, delegat d’interior 
 Miquel Alcover, subinspector de la policia local 
 
Secretària de la Mesa: 
Catalina Rosa Pons Taberner 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La Secretària dona compte de la documentació presentada per Viabal Manteniment i 
Conservació SA que li havia estat requerida en esmena de deficiències consistent en aportar la 
declaració corresponent a l’Annex IV del PCA, manifestant: que no té l’obligació de tenir un 
nombre de treballadors discapacitats igual a superior al 2% sobre el total de la plantilla i que 
tampoc està obligat a tenir un pla d’igualtat, també que no pertany a cap grup empresarial.  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, 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 
Rodents de cinta de carrosser 1,58 €/ut. 
Microesferes 1,40 €/kg. 
 
OFERTA: 
LICITADOR: Pintura Disolvent Rodets microesteres 
MASTIC SL 2,37 €/kg 1,93 €/litre 1,17 €/ut 1,30 €/kg 
VIABAL MANTENIMENT I  
CONSERVACIO SA 

1,53 €/kg 2,30 €/litre 1,00 €/ut 0,89 €/kg 

OBRAS Y PAVIMENTOS 
INSULARES SL (OPI) 

2,00 €/kg 1,60 €/litre 1,30 €/ut 1,20 €/kg 

 
A continuació la Mesa procedeix a comprovar si hi ha ofertes econòmiques que en principi 
puguin estar incurses en baixa temerària respecte de cada un dels preus unitaris, de conformitat 
amb el que s’indica a la clàusula 18 del PCA. Resultant que: 
De les ofertes econòmiques pel kg de pintura blanca, groga i negre, l’oferta 
econòmica presentada per la mercantil VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
SA (1,53 euros/kg sense IVA), està en principi en baixa temerària, en consideració que 
a resultes del càlcul realitzat l’oferta està per davall de l’umbral quantificat en 1,77 
euros/kg sense IVA. Per tant es comprova si entre les ofertes presentades n’hi ha de superiors 
a la mitjana aritmètica en més de 10 unitats percentuals (2,15 euros/kg) resultant que n’hi hi ha 
una (Mastic SL). 
Realitzada nova mitjana només amb les ofertes que no es troben en el supòsit indicat resulta que 
l’oferta presentada per Viabal Manteniment i Conservació SA està per davall  de la quantia de 
1,58 euros/kg que correspon  a 10 unitats percentuals inferiors a la nova mitjana.  
 
De les ofertes econòmiques pel kg de microesferes, l’oferta econòmica presentada per 
la mercantil VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SA (0,89 euros/kg sense 
IVA), està en principi en baixa temerària, en consideració que a resultes del càlcul 
realitzat l’oferta està per davall de l’umbral quantificat en 1,01 euros/kg sense IVA. Per 
tant es comprova si entre les ofertes presentades n’hi ha de superiors a la mitjana aritmètica en 
més de 10 unitats percentuals (1,24 euros/kg) resultant que n’hi hi ha una (Mastic SL). 
Realitzada nova mitjana només amb les ofertes que no es troben en el supòsit indicat resulta que 
l’oferta presentada per Viabal Manteniment i Conservació SA està per davall  de la quantia de 
0,94 euros/kg que correspon  a 10 unitats percentuals inferiors a la nova mitjana.  
 
Respecte de les ofertes econòmiques del litre de divolvent i d’unitats de rodets de cinta de 
carroser no hi ha cap empresa que estigui en principi en baixa temerària. 
 
La Mesa per unanimitat eleva a l’òrgan de contractació la següent 
 
PROPOSTA: 
 
1) Concedir, de conformitat amb l’article 152 TRLCSP un termini d’audiència de 5 dies 
hàbils a comptar del dia següent al del rebut de la notificació que es farà mitjançant 
correu electrònic al licitador VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIO SA que en 
principi està en baixa temerària respecte l’oferta econòmica dels preus unitaris que 
constitueixen el tipus de licitació del kg de pintura blanca,  groga i negre (oferta 1,53 
€/kg)  i kg de microesferes (oferta 0,89 €/kg), perquè justifiqui la valoració i viabilitat 



de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa, en particular en el que es refereix a 
l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
 
Les justificacions que al·legui la licitadora aniran acompanyades de l’acreditació documental 
pertinent. 
 
2) Una vegada la licitadora hagi presentat la justificació de la baixa, emetrà informe sobre si 
l’ofertes són viables, el subinspector de la Policia Local, Miquel Alcover. 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


