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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE B  

  
 
 
Denominació: OBRES DE REPARACIÓ DE FERM DE DIVERSOS CARRERS DE 
MANACOR (Exp. 28/2016) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris de selecció de l’adjudicatari  
 
Preu base màxim de licitació: 247.859,30 euros, més el 21% d’IVA com partida 
independent (52.050,45 euros). Cost total per a l’Administració: 299.909,75 euros  IVA 
inclòs 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 27 de desembre de 2016 
Horari: 12:00 a 12:30 hores 
 
Assistents: 
 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Maria de Lluch Verger Aguilar, secretària general acctal per suplència 

Catalina R. Pons Taberner, interventora acctal 
  
Secretari de la Mesa: 
Joan A. Salom Fullana 
 
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.- Valoració de l’oferta econòmica, de 0 a 16 punts 
 
Tipus de licitació: 247.859,30,19 sense IVA 
 
LICITADOR OFERTA SENSE IVA 
MELCHOR MASCARO SAU 203.294,20 
MATIAS ARROM BIBILONI SL 235.094,55 
AGLOMERADOS DE FELANITX SA 186.242,28 
VIASY OBRAS PUBLICAS SA (VOPSA) 235.466,33 
COEXA SA 230.509,15 
OBRASY PAVIMENTACIONES MAN SAU 234.227,00 
AMER E HIJOS SA 232.987,74 
AGLOMERADOS MALLORCA SA 230.000,00 
 
 



Criteri 2.- Ampliació del termini de garantia, fins 4 punts 
 
LICITADOR AMPLIA 
MELCHOR MASCARO SAU 1 any 
MATIAS ARROM BIBILONI SL 4 anys 
AGLOMERADOS DE FELANITX SA 4 anys 
VIASY OBRAS PUBLICAS SA (VOPSA) No oferta aquesta millora 
COEXA SA No oferta aquesta milloa 
OBRASY PAVIMENTACIONES MAN SAU No oferta auesta millora 
AMER E HIJOS SA 1 any 
AGLOMERADOS MALLORCA SA 2anys 
 
La Mesa procedeix a calcular segons indica el PCA i l’article 85 RGLCAP, si de les ofertes 
econòmiques presentades n’hi ha alguna que en principi pugui estar incursa en baixa temerària. 
 
A resultes del càlcul realitzat hi ha una empresa, AGLOMERADOS DE FELANITX SA, que 
està per davall de l’umbral quantificat en 201.129,89 euros 
 
Resultant que en principi l’oferta econòmica més baixa (la presentada per la mercantil 
Aglomerados de Felanitx SA  està en principi en baixa temerària, la Mesa acorda per 
unanimitat, de conformitat amb l’art. 152 TRLCSP, concedir un termini d’audiència de 5 dies 
hàbils a comptar del dia següent al del rebut de la notificació que es farà via correu electrònic al 
licitador incurs en baixa temerària perquè justifiqui la valoració i la viabilitat de l’oferta 
presentada adjuntant l’estudi econòmic. En particular justificarà l’estalvi que permeti el 
procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions 
excepcionalment favorables de que disposi per executar la prestació, l’originalitat de les 
prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’empleo i les 
condicions de treball vigents en el lloc en que es vagi a realitzar la prestació, o la possible 
obtenció d’una ajuda de l’Estat. 
 
Les justificacions que al· legui el licitador per justificar l’oferta aniran acompanyades de 
l’acreditació documental pertinent. 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb el secretari que en dóna fe. 
 
El secretari    La presidenta    Els vocals 


