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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE B I VALORACIO CRITERIS 

PROPOSTA D’ADJUDICACIO 
  
 
Denominació: SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE GRADERIES 
TELESCÒPIQUES EN EL POLIESPORTIU BERNAT COSTA. (Exp. 33/2017) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris de selecció de l’adjudicatari  
 
Preu base màxim de licitació: 82.500,00 euros sense IVA, més el 21% d’IVA com partida 
independent (17.325,00 euros). Cost total per a l’Administració: 99.825,00 euros IVA 
inclòs. 
 
Lloc: Secretaria 
Data: 11 de desembre de 2017 
Horari: 12:00 a 12:27 hores 
 
Assistents: 
Presidenta de la Mesa:  
Isabel Febrer Gelabert 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 
 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 
 Joan Pont Nicolau, tècnic d’instal·lacions esportives 
 Miquel Perelló Roman, delegat d’esports 
 
Secretària de la Mesa: 
Llucia Vallcaneras Bonet 
 
Assisteix el Sr. Joan José Lozano Sianes en representació segons manifesta de la mercantil  
Mondo Iberica 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.- Valoració de l’oferta econòmica, fins 16 punts 
Tipus licitació: 82.500,00 euros, sense IVA 
LICITADOR OFERTA SENSE IVA 
TALLERES PALAUTORDERA SA 70.100,00 € 
MONDO IBERICA SA 78.495,00 € 
GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SA 66.745,15 € 
 
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 
resultant que no n’hi ha cap, i passa a valorar aquest criteri amb el següent resultat: 
 
 
 



LICITADOR OFERTA SENSE IVA PUNTS 
TALLERES PALAUTORDERA SA 70.100,00 € 12,60 
MONDO IBERICA SA 78.495,00 € 4,06 
GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS SA 

66.745,15 € 16,00 

 
Criteri 2.- Augment del termini de garantia, dins 2 punts en funció de: 
- Un any més: 1 punt 
- Dos anys més: 2 punts 
 
LICITADOR AUGMENTA PUNTS 
TALLERES PALAUTORDERA SA 2 anys 2,00 
MONDO IBERICA SA 2 anys 2,00 
GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SA 2 anys 2,00 
 
Criteri 3.- Oferir que les graderies es puguin plegar sense tenir que desmuntar les 
baranes: 2 punts 
 
 
LICITADOR OFERTA AQUESTA 

MILLORA 
PUNTS 

TALLERES PALAUTORDERA SA SI 2,00 
MONDO IBERICA SA SI 2,00 
GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS SA 

SI 2,00 

 
TOTAL PUNTUACIÓ 
 
LICITADOR Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 TOTAL 
TALLERES PALAUTORDERA SA 12,60 2,00 2,00 16,60 
MONDO IBERICA SA 4,06 2,00 2,00 8,06 
GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS SA 

16,00 2,00 2,00 20,00 

 
La Mesa per  unanimitat eleva a l’òrgan de contractació la següent 
 
PROPOSTA: 
 
1) 
a) Classificar per ordre decreixent de puntuació a les empreses que han estat admeses a la 
licitació, amb el següent resultat: 
 
NUM. LICITADOR PUNTS 
1 GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SA 20,00 
2 TALLERES PALAUTORDERA SA 16,60 
3 MONDO IBERICA SA 8,06 
 
b) Adjudicar a GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SA amb CIF A47588074, 
el contracte de subministrament i muntatge de graderies telescòpiques en el poliesportiu Bernat 
Costa de Manacor, pel preu màxim de 66.745,15 euros més el 21% d’IVA com partida 
independent (14.016,48 €). Cost total per a l’Administració 80.761,63 euros, IVA inclòs, per un 
termini de dos mesos a comptar des de la data d’inici del subministrament, amb les següents 
millores ofertades i acceptades: 
 



- ampliar el termini de garantia 2 anys (total termini 3 anys) 
- que les grades puguin desplegar-se i replegar-se sense necessitat de tenir que desmuntar les 
baranes 
 
c) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la als licitadors juntament amb 
les actes de la Mesa de Contractació de valoració dels criteris d’adjudicació, documents que 
contenen la informació necessària exigida per l’article 151.4 de la TRLCSP, i que constitueixen 
el fonament jurídic per a la motivació d’aquest acord.  
 
2) 
a) Que l’òrgan de contractació requereixi al licitador perquè en el termini màxim de 10 dies 
hàbils comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, presenti la 
documentació exigida com a requisits previs a l’adjudicació, assenyalats a la clàusula 19 del 
PCA de conformitat amb l’art. 146.1 i 151.2 del TRLCSP, entre la documentació prèvia també 
haurà de constituir la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació IVA 
exclòs (import garantia: 3.337,26 euros), establerta al plec de clàusules administratives que 
regeix aquesta contractació, presentant en aquest termini, davant l’òrgan de contractació, la 
documentació justificativa d’haver-la constituïda. 
 
b) Advertir que de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini 
assenyalat s’entendrà que el licitador retira la seva oferta. 
 
3) Publicar aquesta acta al perfil del contractant  
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


