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ACTA MESA CONTRACTACIO 

QUALIFICACIO DOCUMENTACIO PRESENTADA PREVIA ADJUDICACIO 

 

 
Denominació: OBRES DE RENOVACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE 
FUTBOL I VOLTADORA DE LA TORRE DELS ENAGISTES DE MANACOR. (Exp. 
38/2017) 
 

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades  
 
Preu base màxim de licitació: 173.767,26 euros, més el 21% d’IVA com partida 
independent (36.491,12 euros), més el cost de la gestió dels residus que ascendeix a 700,10 
euro més el 10% d’IVA (70,01 €). Cost total per a l’Administració: 211.028,49 euros IVA 
inclòs 
 

Lloc: Secretaria 
Data: 19 de gener de 2017 

Horari: 13:40 a 13:50 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 les empreses que 

conformen la UTE FIELDTURF POLIGRAS SA i H2O2 SPORT GLOBAL SL que li havia 

estat requerida acreditativa del compliment dels requisits previs a l’adjudicació del contracte 

d’obres de renovació de gespa artificial del camp de futbol i d ela voltadora de la Torre dels 
Enagistes 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. 

 
FIELDTURF POLIGRAS SA 

 

La secretària de la Mesa dona compte que el 16 de febrer 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 9 de febrer de 2018 FIELDTURF POLIGRAS SA va 

presentar la documentació que consta a la relació per ella certificada el 19 de març de 2018.  

 
La Mesa per unanimitat acorda: 

 

Considerar correcta la documentació presentada per la licitadora FIELDTURF POLIGRAS SA 
acreditativa dels requisits previs a l’adjudicació exigits pels articles 146.1 i 151.2 TRLCSP i pel 

PCA que regeix en la licitació i que va declarar que reunia. 

 



 

H202 SPORT GLOBAL SL 

 
La secretària de la Mesa dona compte que el 16 de febrer 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 9 de febrer de 2018 H2O2 SPORT GLOBAL SL va 
presentar la documentació que consta a la relació per ella certificada el 19 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: 

 

- Han de presentar escriptura de poder, validada per autoritat administrativa ja que han aportat 
escriptura de nomenament d’administrador únic per termini indefinit a nom de Onofre Isern 

Frontera per representar a la societat en tots els actes compresos, però falta concretar facultats 

de l’òrgan d’administració. 
 

- Falta acreditar que els comptes anuals de 2016 que han presentat estiguin dipositats en el 

Registre Mercantil.  
 

Segons el PCA, el volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitja de les seves 

comptes anuals aprobades i depositades en el Registre Mercantil.  

 
- Falta acreditar obres executades per H2O2 SPORT GLOGAL SL de les indicades al llistat que 

presenta, mitjançant certificacions o mitjançant una declaració de l’empresari amb les dades que 

indica el PCA, per un import de 35.089,40 euros atès que el requisit mínim de solvència tècnica 
l’acredita mitjançant obres executades. 

Segons el PCA les obres executades ha de ser d’un import mínim del 70 % del valor estimat del 

contracte (174.467,36 € ) sent el 70% d’aquest valor 122.127,15 €. Si s’acredita aquest requisit 

mitjançant un tercer, com així ho fa el licitador, almenys el 40% han de ser mitjans propis 
d’aquest, sent l’import de  48.850 € 

Per tal d’acreditar els mitjans propis, presenta una relació d’obres executades que supera la 

quantia esmentada, relació que manca signar pel representant de l’empresa, i d’aquesta relació 
presenta un únic certificat de conformitat amb les dades assenyalades al PCA per valor de 

13.760,60 €, però l’obra executada i acreditada no arriba a l’import exigit. 

El 60% ho acredita mitjançant recursos externs de FieldTurf amb certificats que superen la 
quantia requerida de 73.276,29 € 

 

- Hauran d’aportat declaració de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost de l’IAE 

 
La UTE FIELDTURF POLIGRAS SA-H2O2 haurà de presentar compromís de donar-se d’alta 

de l’IAE  a Manacor 

 
 

La secretària    La presidenta    Els vocals 


