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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO
QUALIFICACIO DOCUMENTACIO PRESENTADA PREVIA ADJUDICACIÓ
Denominació: OBRES DE MILLORES EN EL CARRER HISTORIADOR TRUYOLS
DE MANACOR. (Exp. 52/2017)
Procediment obert, tramitació ordinària, selecció de l’adjudicatari en funció de diversos
criteris
Preu base màxim de licitació: 234.880,45 euros, més el 21% d’IVA com partida
independent (49.324,89 euros), més el cost de la gestió de residus 3.770,99 euros sense IVA,
més el 10% d’IVA (377,09 euros). Cost total per a l’Administració: 288.353,43 euros IVA i
cost de gestió de residus inclosos
Lloc: Secretaria
Data: 26 de febrer de 2018
Horari: 12:00 a 12:15 hores
Assistents:
Presidenta de la Mesa:
Isabel Febrer Gelabert
Vocals:
Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal
Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal
Secretària de la Mesa:
Llucia Vallcaneras Bonet
Desenvolupament de la sessió
L’objecte de la sessió és procedir a qualificar la documentació presentada per URBIA
INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS SA que li havia estat requerida acreditativa
del compliment dels requisits previs a l’adjudicació del contracte d’obres de millora al carrer
Historiador Truyols de Manacor que s’assenyalen als articles 146.1 i 151.2 del TRLCSP i en el
plec de clàusules administratives particulars, així com la constitució de la garantia definitiva.
La secretària de la Mesa dona compte que el 22 de març de 2018 acabava el termini de 10 dies
hàbils per presentar la documentació prèvia a l’adjudicació requerida al proposat adjudicatari i
de la garantia definitiva i que el dia 22 de març de 2018 URBIA INTERMEDIACION
INGENIERIA Y SERVICIOS SA va presentar la documentació que consta a la relació per ella
certificada el 23 de març de 2018.
La Mesa per unanimitat acorda concedir un termini de 3 dies hàbils a comptar a partir de
l’endemà del rebut de la notificació que es farà via correu electrònic al proposat adjudicatari
perquè esmeni les següents deficiències detectades a la documentació presentada:

Hauran de presentar el darrer rebut de l’IAE, cuota municipal a Marratxi, epígraf 501.1, així
com compromis formal que en cas de ser adjudicatari es donarà d’alta en el municipi de
Manacor, i que ho haurà d’acreditar previa a la formalització del contracte.
La presidenta signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe.
La secretària

La presidenta

Els vocals

