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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
VALORACIO CRITERIS SOBRE B 

PROPOSTA D’ADJUDICACIO 
 
 
Denominació: OBRES DE MILLORA DE L’ENLUMENAT PUBLIC DE LA LINIA 1 – 
QUADRE 158 DE CALA MURADA. (Exp. 47/2017) 
 

Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades  
 
Preu base màxim de licitació: 68.227,89 euros, més el 21% d’IVA com partida 
independent (14.327,86 euros), més el cost de la gestió dels residus: 1.477,62 euros, més el 
10% d’IVA (147,76 euros). Cost total per a l’Administració: 84.181,13 euros IVA inclòs 
 
Lloc: Secretaria 

Data: 19 de gener de 2018 

Horari: 12:15 a 12:30 hores 
 

Assistents: 

Presidenta de la Mesa:  

Isabel Febrer Gelabert 
 

Vocals: 

 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal 
Sebastià Nadal Fons, interventor municipal per suplència 

 Joan Antoni Salom Fullana, tècnic municipal 

 

Secretària de la Mesa: 
Llucia Vallcaneras Bonet 

 

Desenvolupament de la sessió 
La secretària de la Mesa fa constar que ha finalitzat la fase de negociació  i que, transcorregut el 

termini per millorar l’oferta, les empreses presentades i admeses, han presentat: 

- ELECTRO HIDRAULICA MANACOR SA: mitjançant correu electrònic de 15 de gener de 
2018, 12:59 hores, es ratifiquen en l’oferta presentada el seu dia 

- ELECTRICIDAD, BOBINAJES Y SANEAMIENTO SL: amb RGE núm. 850 de 16 de gener 

de 2018, presenten la següent oferta: El preu ofertat és de 64.623,43 euros i no oferta ampliar el 

termini de garantia 

La Mesa passa a valorar els criteris d’adjudicació amb el següent resultat: 

 

Criteri 1.- Per rebaixa del preu màxim de licitació, fins 15 punts 
Tipus de licitació: 69.705,51 euros, IVA exclòs 

 

LICITADOR OFERTA SENSE IVA PUNTS 

ELECTRO HIDRAULICA MANACOR SA 64.550,58 € 15,00 

ELECTRICIDAD BOBINAJES Y SANEAMIENTO SL 64.623,43 € 14,78 

 

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

LICITADOR AMPLIA PUNTS 

ELECTRO HIDRAULICA MANACOR SA 2 anys 2,00 

ELECTRICIDAD BOBINAJES Y SANEAMIENTO SL No amplia 0,00 



 

RESUM PUNTUACIÓ 
LICITADOR Criteri 1 Criteri 2 TOTAL 

ELECTRO HIDRAULICA MANACOR SA 15,00 2,00 17,00 

ELECTRICIDAD BOBINAJES Y SANEAMIENTO SL 14,78 0,00 14,78 

 

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 ELECTRO HIDRAULICA MANACOR SA 17,00 

2 ELECTRICIDAD BOBINAJES Y SANEAMIENTO SL 14,78 

 
b) Adjudicar a ELECTRO HIDRAULICA MANACOR SA amb NIF A57675340, el contracte 

d’obres de millora enllumenat públic de la linia 1, quadre 158 de Cala Murada, pel preu de 

63.072,96 € sense IVA més el 21% d’IVA com partida independent (13.245,32 €), més el cost 

de gestió de residus 1.477,62 euros més el 10% d’IVA (147,76 €) Cost total per a 
l’Administració: 77.943,66 euros, IVA i cost de gestió de residus inclosos, per un termini 

d’execució de les obres de TRES MESOS i amb la següent millora ofertada i acceptada: 

 
- ampliar 2 anys el termini de garantia (total termini garantia 3 anys) 

 

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: 3.227,53 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 


