ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A
L’OBERTURA DELS SOBRES PRESENTATS AL PROCEDIMENT OBERT PER A
LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL “PROJECTE DE
PAVIMENTACIÓ DEL CARRER SON JORDI DE CALA MILLOR, SON SERVERAMALLORCA”
Expedient de contractació núm. 17-2015
Al despatx de Batlia, dia 27 d’agost de 2015, a les 12.08 hores, es constitueix la Mesa de
Contractació per a l’obertura dels sobres presentats al procediment obert, per a l’adjudicació
del contracte d’obres relatives al “Projecte de pavimentació del carrer Son Jordi de Cala
Millor, Son Servera- Mallorca”, formada per Natalia Troya Isern, batlessa de la Corporació,
que actua en aquest acte com a Presidenta de la Mesa, Catalina Magdalena Servera Gual,
vocal, (Secretària accidental de la Corporació en virtut de decret de Batlia núm. 992/2015, de
30 de juliol de 2015) Norberto González Osorio, vocal, (interventor), Miguel Angel Espases
Collantes, vocal (regidor responsable de l’àrea municipal de Vies i Obres, Patrimoni i Medi
Ambient), Antoni Servera Servera, vocal, (regidora de l’àrea municipal d’Urbanisme,
Agricultura i Pesca), Sergio Valbuena Pérez, vocal (regidor responsable de l’àrea municipal
de Comunicació, Modernització, Mobilitat, Sanitat i Cementiri). Actua com a secretària de la
Mesa, Maria Magdalena Grimalt Vert (auxiliar administrativa, funcionària de l’Ajuntament de
Son Servera).
Després de la constitució de la mesa, la secretària de la Mesa dóna compte de les propostes
presentades, i que són les que tot seguit es transcriuen:

1.- Registre d’entrada núm. 5.792, presentada per CONSTRUCCIONS, EXCAVACIONS I
ASFALTS, S.A. COEXA, amb CIF A07042435, en data 21 d’agost de 2015.
2.- Registre d’entrada núm. 5.799, presentada per CONSTRUCCIONES LLABRÉS FELIU,
S.L.U, amb CIF B 07030919, en data 24 d’agost de 2015. La tramesa de l’oferta presentada ha
estat anunciada prèviament mitjançant remissió de fax de dia 21 d’agost de 2015, al qual s’ha
adjuntat el justificant d’enviament del correu certificat.
3.- Registre d’entrada núm. 5.800, presentada per AMER E HIJOS S.A., amb CIF
A07296536, en data 24 d’agost de 2015. La tramesa de l’oferta presentada ha estat anunciada
prèviament mitjançant remissió de correu electrònic i de fax, ambdós de dia 21 d’agost de
2015, al qual s’ha adjuntat el justificant d’enviament del correu certificat.
4.- Registre d’entrada núm. 5.806, presentada per MATÍAS ARROM BIBILONI, S.L., amb
CIF B57465213, en data 24 d’agost de 2015.
5.- Registre d’entrada núm. 5.807, presentada per VITRAC OBRA PÚBLICA S.L., amb CIF
B57207714, en data 24 d’agost de 2015.
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6.- Registre d’entrada núm. 5.808, presentada per MELCHOR MASCARÓ S.A., amb CIF
A07045248, en data 24 d’agost de 2015
7.- Registre d’entrada núm. 5.834, presentada per OBRES I CONSTRUCCIONES TOMEU
ROSSELLÓ S.L., amb CIF B57224313, en data 25 d’agost de 2015. La tramesa de l’oferta
presentada ha estat anunciada prèviament mitjançant remissió de correu electrònic, de dia 24
d’agost de 2015, al qual s’ha adjuntat el justificant d’enviament del correu certificat.
8.- Registre d’entrada núm. 5.836, presentada per AGLOMERADOS MALLORCA, S.A.,
amb CIF A07115934, en data 25 d’agost de 2015. La tramesa de l’oferta presentada ha estat
anunciada prèviament mitjançant remissió de fax, de dia 24 d’agost de 2015, al qual s’ha
adjuntat el justificant d’enviament del correu certificat.

A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats en temps i
forma, ordenant el President l’obertura del sobre núm. 1 que fa referència a la documentació
general.

Un cop vista i examinada la documentació ressenyada en el sobre núm. 1 de les propostes
presentades, es comprova que algunes de les ofertes dels licitadors (que a continuació es
relacionen) no s’ajusten al que s’exigeix al plec de clàusules administratives particulars
degudament aprovats i que regeixen l’esmentada contractació, degut a les deficiències que tot
seguit es detallen:
•

•

•

•

A la proposta presentada per AMER E HIJOS SA amb CIF A07296536, amb RGE
5.800 en data 24 d’agost de 2015 manca la verificació de la representació, efectuada
per la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(Advocacia de l’Estat) de l’aval constituït com a garantia provisional.
A la proposta presentada per MATÍAS ARROM BIBILONI, S.L., amb CIF
B57465213, amb RGE 5.806 en data 24 d’agost de 2015 manca la verificació de la
representació, efectuada per la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (Advocacia de l’Estat) de l’aval constituït com a garantia provisional.
A la proposta presentada per VITRAC OBRA PÚBLICA S.L., amb CIF B57207714,
amb RGE 5.807 en data 24 d’agost de 2015 manca la verificació de la representació,
efectuada per la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (Advocacia de l’Estat) de l’aval constituït com a garantia provisional
A la proposta presentada per OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLÓ
SL, amb CIF B57224313, amb RGE 5.834 en data 25 d’agost de 2015, manca
presentar l’acreditació de la garantia provisional.

Pels motius exposats, se’ls atorga, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars,
un termini de 3 dies hàbils per a la seva esmena, la qual cosa se’ls comunicarà amb els mitjans
establerts al plec.
Tot seguit, la Mesa de contractació, d’acord amb el previst al plec de clàusules administratives
particulars que regeixen l’esmentat expedient de contractació, acorda atorgar un termini de tres
dies hàbils a les empreses a les quals se’ls han notificat les deficiències per tal d’esmenar- les.
El President dóna per finalitzada la reunió a les 12:37 hores. I perquè així consti, jo, la
secretària de la Mesa, estenc acta que sotmet a la signatura de la Presidenta i vocals; en don fe.
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Son Servera, 28 d’agost de 2015
La Mesa de contractació,
La presidenta

La secretària,

Natalia Troya Isern

Maria Magdalena Grimalt Vert

Vocals:

Norberto González Osorio

Catalina Magdalena

Miguel Angel Espases Collantes

Antoni Servera Servera

Servera Gual

Sergio Valbuena Pérez
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