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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE B  

 
 
Denominació: OBRES DE MILLORA XARXA DRENATGE DEL BARRI “ES PINARO” 

DE PORTO CRISTO. (Exp. 37/2017) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, selecció de l’adjudicatari en funció de diversos 

criteris  

 

Preu base màxim de licitació: 312.213,83 euros, més el 21% d’IVA com partida 
independent (65.564,90 euros). Cost total per a l’Administració: 377.778,73 euros IVA 

inclòs 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 26 de gener de 2018 
Horari: 12:00 a 12:30 hores 
 
Assistents: 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal 

Sebastia Nadal Fons, interventor municipal per suplència 
 Joan Antoni Salom Fullana, tècnic municipal 
 
Secretària de la Mesa: 
Llucia Vallcaneras Bonet 
 
Assisteixen: la Sra. Maria Filgueiras Sanchez en representació segons manifesta de la mercantil 
COEXA SA i el Sr. Sebastià Bonet Fons en representació segons manifesta de la mercantil 
MELCHOR MASCARO SA 
 
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 16 punts 
 
Tipus licitació: 312.213,83 euros 
 
LICITADOR OFERTA SENSE IVA 
MELCHOR MASCARO SAU 269.159,54 € 
AGLOMERADOS DE FELANITX SA 273.700,00 € 
EXCAVACIONES S’HORTA SA 234.004,27 € 
VITRAC OBRA PUBLICA SL 256.000,00 € 
AMER E HIJOS SA 291.108,18 € 
COEXA SA 265.000,00 € 
UTE COPCISA SA – CONSTRUCCIONES OLIVES SL 271.313,82 € 
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA  311.392,72 € 



 
 
 
Criteri 2.- Ampliació del termini de garantia, fins 4 punts 

 

LICITADOR AMPLIA 
MELCHOR MASCARO SAU 2 anys 
AGLOMERADOS DE FELANITX SA 3 anys 
EXCAVACIONES S’HORTA SA 6 anys 
VITRAC OBRA PUBLICA SL 3anys 
AMER E HIJOS SA 1 any 
COEXA SA 3 anys 
UTE COPCISA SA – CONSTRUCCIONES OLIVES SL 2 anys 
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA  1 any 
 
 
Seguidament es procedeix a calcular si hi ha alguna oferta que sigui inferior en més de 10 
unitats percentual a la mitjana aritmètica, a resultes del càlcul realitzat n’hi ha una, la presentada 
per EXCAVACIONES S’HORTA SA, que està per davall de l’umbral quantificat en 
244.313,84 euros 
 
Per tant es comprova si entre les ofertes presentades n’hi ha de superiors a la mitjana aritmètica 
en més de 10 unitats percentuals (298.605,80 euros) resultant que n’hi ha una, la presentada per 
Aguambiente Servicios para el Sector del Agua. 
 
Es procedeix a realitzar una nova mitjana amb les ofertes que computen, (265.755,12 euros), 
resultant que en menys de 10 unitats percentuals (239.179,60 euros) l’oferta presentada per 
Excavaciones s’Horta SA està per davall d’aquest umbral 
  
Resultant que en principi l’oferta econòmica presentada per la EXCAVACIONES S’HORTA 
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 10 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 i precisi les condicions de la mateixes, en 
particular en el que es refereix a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte, 
les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposa 
per executar la prestació del servei, l’originalitat de les prestacions proposades, el respecte de 
les disposicions relatives a la protecció d’empleo i les condicions de treball vigents en el lloc en 
que 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. 
 
Una vegada justificada la valoració econòmica per l’empresa, es sol· licitarà informe dels serveis 
tècnics d’urbanisme sobre si la justificació presentada és o no tècnicament viable, amb la 
deguda motivació 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


