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REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT 
DELS REQUISITS PREVIS A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE 
CANVI DE PAVIMENT ALS CARRERS RETIR I BENET RIERA I NOVA CAPA DE 
RODADURA DEL CARRER SANT RAMON DE MANACOR I DE CLASSIFICACIÓ 
DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES I QUE HAGIN ESTAT ADMESES (EXP. 
NÚM. 03/2017) 
 
DECRET 
 
Antecedents  
 
Atesa la proposta de la Mesa de Contractació de 15 de febrer de 2017, del contracte d’obres de 
canvi de paviment als carrers Retir i Benet Riera i nova capa de rodadura del carrer Sant 
Ramon de Manacor, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres 
empreses capacitades, que proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació al següent licitador: 
MELCHOR MASCARO SAU 
 
Fonaments de dret 
 
- Artícle 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, quan estableix que correspon a l’òrgan de 
contractació classificar les proposicions presentades d’acord amb els criteris dels plecs. 
 
- Atès que, abans que l’òrgan de contractació adjudiqui el contracte, el licitador proposat com a 
adjudicatari ha de presentar la documentació acreditativa del compliment de requisits previs a 
l’adjudicació del contracte que s’assenyalen a l’article 146.1 i 151.2 del TRLCSP i en el plec 
de clàusules administratives particulars, així com la constitució de la garantia definitiva. 
 
RESOLC 
 
1.- Classificar per ordre decreixent de puntuació a les empreses que han estat admeses a la 
licitació, amb el següent resultat: 
 
NUM. LICITADOR PUNTS 
1 MELCHOR MASCARO SAU 20,00 
2 AGLOMERADOS MALLORCA SA 3,00 
 
2. Requerir al licitador proposat adjudicatari en el contracte d’obres de canvi de paviment als 
carrers Retir i Benet Riera i nova capa de rodadura del carrer Sant Ramon de Manacor, la 
mercantil MELCHOR MASCARO SAU amb NIF A07045248, perquè en el termini màxim de 
10 dies hàbils comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, 
constitueixi la garantia definitiva corresponent al 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs) 
(import garantia: 4.722,75 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.  
 



Així mateix dins aquest termini haurà de presentar la documentació exigida com a requisits 
previs a l’adjudicació assenyalats al PCA de conformitat amb l’art. 146.1 i 151.2 del TRLCSP, 
consistents en: 
 
- còpia compulsada del CIF de l’empresa 
- escriptura de constitució de la societat i justificant d’estar inscrita en el registre corresponent 
- escriptura de poder validada per autoritat administrativa i DNI del representant de l’empresa 
- acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica en la forma prevista a la 
clàusula 11 del PCA 
- certificacions vigents acreditatives d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de 
l’Administració de l’Estat, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Manacor 
- darrer rebut de l’impost sobre activitats econòmiques, que en el supòsit que sigui d’àmbit 
municipal ha de ser de Manacor, o el document d’alta en aquest municipi quan l’alta sigui 
recent i no hagi sorgit encara l’obligació de pagament, juntament amb una declaració 
responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost. En el supòsit que el 
licitador estigui inclòs en algun dels supòsits d’exempció de l’impost, haurà de presentar el 
document d’alta i una declaració responsable en que s’acrediti aquesta circumstància. 
- acreditar el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb 
discapacitat, tal com s’indica a l’apartat j) de la clàusula 18 del PCA 
 
2. Publicar aquest requeriment al perfil del contractant i notificar-la al licitador.  
 
3.- Comunicar al licitador que la notificació d’aquesta resolució es farà per correu electrònic a 
la direcció que hagi designat en presentar la seva proposició i en el seu defecte per fax, i que 
ha de comunicar a l’Ajuntament la data de recepció d’aquesta notificació per correu electrònic 
o per fax. 
 
Igualment comunicar-li que els efectes de còmput dels terminis establerts en aquesta resolució 
començaran a comptar a partir de la data que el licitador comuniqui a l’Ajuntament per correu 
electrònic o per fax la recepció d’aquesta notificació. 
 
4. Advertir que de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini 
assenyalat s’entendrà que el licitador retira la seva oferta. 
 
Manacor, 16 de febrer de 2017 
El batle, per delegació de firma    N,he pres nota 
(decret 2863/2015)     La secretària general acctal. 
 
 
 
 
 
Isabel Febrer Gelabert     Isabel M. Fuster Fuster 
 
 
 


