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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE B 

  

 
Denominació: SERVEIS DE SEGUIMENT DE CAMP I DIAGNÒSTIC DE 
COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE RESIDUS URBANS, RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DE 
L’ECOPARC I PARC VERD DEL TERME DE MANACOR (Exp. 07/2017) 
 

Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris  
 
Preu base màxim de licitació: 15.888,25 sense IVA, més el 21% d’IVA com partida 
independent (3.336,53 euros). Cost total per a l’Administració: 19.224,79 euros, IVA inclòs 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 16 de març de 2017 

Horari: 12:00 a 12:20 hores 

 
Assistents: 

Presidenta de la Mesa:  

Maria Antonia Sansó Jaume 

 
Vocals: 

 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 

 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal 
 Isabel Febrer Gelabert, delegada de contractació 

 

Secretària de la Mesa: 

Catalina Rosa Pons Taberner 
 

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 indicat en el plec: de 0 a 10 punts 
 

LICITADOR OFERTA SENSE IVA 

ANTONI MARCH VIGUERET 10.804,01 € 

GEST MEDI AMBIENTAL I TURISME SL 14.328,00 € 

GRAM ILLES BALEARS 21 SL 15.000,00 € 

GASPAR FUSTER AMER 12.190,00€ 

TECNICAS DE CONTROL, PREVENCION Y GESTION 
AMBIENTAL SL 

14.733,00 € 

SIFU BALEARES SL 12.629,23 € 

AUDITESA SL 12.900,00 € 

 

 
 
 
 
 
 



Criteri 2.- Increment en la fregüència de presentació dels informes prevists a l’apartat 4.3 
del PPT d’aquesta licitació (quinzenal). 2 punts 
 
 

LICITADOR Presentació informe: 

ANTONI MARCH VIGUERET quinzenal 

GEST MEDI AMBIENTAL I TURISME SL quinzenal 
GRAM ILLES BALEARS 21 SL quinzenal 
GASPAR FUSTER AMER quinzenal 
TECNICAS DE CONTROL, PREVENCION Y GESTION 

AMBIENTAL SL 
quinzenal 

SIFU BALEARES SL quinzenal 
AUDITESA SL quinzenal 
 

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 n’hi ha una, la presentada per Antoni March Vigueret,  que està 

per davall de l’umbral quantificat en 11.903,68 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 (13.236,32 euros) resultant que n’hi ha 3, les presentades per 
Gest Medi Ambiental i Turisme SL, Gram Illes Balears 21 SL i Tecnicas de Control, 

Prevención y Gestión Ambiental SL i es procedeix a realitzar una nova mitjana aritmètica 

excloent les 3 empreses esmentades resultant un umbral quantificat en 10.917,72 euros. 
 

Resultant que en principi l’oferta econòmica més baixa 10.804,01 euros (la presentada per 

Antoni March Vigueret )  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 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 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 del tag de 
medi ambient Sr. Antoni Pascual Català 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 


