ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 4,
PRESENTATS AL PROCEDIMENT OBERT, PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT, SOCORRISME I ACCESSIBILITAT A LES PLATGES DEL
TERME MUNICIPAL DE SON SERVERA: PLATGES DE CALA MILLOR, CALA BONA I ES
RIBELL – SA MARJAL.

Expedient de contractació núm. 01-2016
A la Sala de Plens, dijous, dia 17 de març de 2016, a les 12.00 hores, es reuneix la Mesa de
Contractació per a l’obertura dels sobres número 4 presentats al procediment obert, per a
l’adjudicació del contracte de serveis de vigilància, salvament , socorrisme i accessibilitat a les
platges del Terme Municipal de Son Servera: platges de Cala Millor, Cala Bona i Es Ribell –
Sa Marjal, formada per Natalia Troya Isern, batlessa de la Corporació, que actua en aquest acte
com a Presidenta de la Mesa, Antoni Gual Sureda, vocal, (secretari de la Corporació),
Norberto González Osorio, vocal, (interventor), Ramon Reus Brunet, vocal (regidor de l’àrea
municipal d’Esports i Participació Ciutadana), Margarita Vives Andreu, vocal (regidora
responsable de l’àrea municipal de Comptes i Hisenda, Turisme i Gent Major). Actua com a
secretària de la Mesa, Catalina Magdalena Servera Gual (TAG de Secretaria, funcionària de
l’Ajuntament de Son Servera).
A continuació, la presidenta de la Mesa, juntament amb els vocals, procedeixen a l’obertura
dels sobres núm. 4 (proposició tècnica relativa als criteris no avaluables mitjançant
fórmules) de la única proposta declarada admesa al procediment ressenyat, amb número de
Registre General d’Entrada:
-

RGE 1551 d’11 de març de 2016 MARSAVE MALLORCA SL amb CIF núm. B57256026

En conseqüència, la Mesa de contractació acorda sol·licitar informe de puntuació de la tècnic
de medi ambient envers els criteris no avaluables per fórmules establerts en el quadre de
característiques del contracte que tot seguit es transcriuen:
1) Millor Metodologia i proposta organitzativa. Fins a 10 punts. Criteri no avaluable per
fórmules.
Es presentarà una memòria explicativa del servei en la qual s’inclouran, de forma detallada, tots i
cada un dels apartats següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Número d’efectius de personal que es destinaran a cobrir els llocs de treball durant l’horari de
prestació del servei amb descripció de les respectives categories professionals.
Programa descripctiu de la planificació, execució i organització del servei ( torns, substitucions,
... )
Relació i descripció de material, vehicles i maquinària que s’adscriuran a la prestació del servei
amb indicació de les seves característiques tècniques.
Protocol de salvament.
Protocol de canvi de color de les banderes de bany.
Altres aspectes d’interès.
2) Mitjans materials complementaris. Fins a 15 punts. Criteri no avaluable per fórmules.

En el Plec de prescripcions tècniques que regeix aquest contracte de serveis es defineixen els
recursos materials mínims exigits per realitzar el servei ressenyat.
En aquest criteri es tindran en compte els mitjans materials que s’indiquen a continuació, que
ofereixi el licitador i que no estan inclosos com a recursos materials mínims en el plec de
prescricpcions tècniques, i que per tant, en suposen una millora; així es valorarà:
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-

Aportació d’un vehicle tot terreny amb plataforma per transportar torres o material necessari:
s’atorgaran de 2 a 5 punts al licitador que es comprometi a l’aportació d’aquest mitjà al
servei mitjançant declaració responsable signada pel licitador, a incloure en la seva oferta,
amb especificació de les característiques tècniques del vehicle a aportar. Si el vehicle obra en
el seu poder haurà d’aportar original o còpia acarada de la fitxa tècnica del vehicle per
acreditar-ne la seva antiguitat i característiques, així com de la factura de compra o altre mitjà
que acrediti l’import d’adquisició del vehicle. Si el vehicle ha de ser de nova adquisició per a
la prestació del servei, haurà d’incloure en la declaració responsable les característiques
tècniques del vehicle que es compromet a aportar juntament amb un pressupost oficial per a la
seva d’adquisició o factura proforma. La major puntuació en aquest apartat resultarà en
funció de la menor antiguitat del vehicle, de la seva millor adequació a les característiques
requerides, i en general de la qualitat del material que s’aporta o es compromet a aportar el
licitador.

-

Aportació d’un remolc especialitzat per treure la moto aquàtica per l’arena: s’atorgaran de 2
a 5 punts al licitador que es comprometi a l’aportació d’aquest mitjà al servei mitjançant
declaració responsable signada pel licitador, a incloure en la seva oferta, amb especificació de
les característiques tècniques del remolc a aportar. Si el remolc obra en el seu poder haurà
d’aportar original o còpia acarada de la fitxa tècnica o document oficial equivalent acreditatiu
de les caracterísitiques i antiguitat del remolc per acreditar-ne la seva antiguitat i
característiques així com de la factura de compra o altre mitjà que acrediti l’import
d’adquisició del vehicle. Si el vehicle ha de ser de nova adquisició per a la prestació del servei,
haurà d’incloure en la declaració responsable les característiques tècniques del vehicle que es
compromet a aportar juntament amb un pressupost oficial per a la seva d’adquisició o factura
proforma. La major puntuació en aquest apartat resultarà en funció de la menor antiguitat del
remolc, de la seva millor adequació a les característiques requerides, i en general de la
qualitat del material que s’aporta o es compromet a aportar el licitador.
- Aportació d’una bicicleta hbrida elèctrica per facilitar el control i seguimet per part del
coordinador del servei; un vehicle respectuós amb el medi ambient i que s’adequi
perfectament a les necessitat de desplaçament del servei per distàncies i operatiivitat. Es
donaran de 2 a 5 punts per aportar una bicicleta hibrida elèctrica de nova adquisició per a la
prestaciód el servei. La major puntuació en aquest apartat es donarà en funció del model
presentat aixi com les seves prestacions i caracteristiques.
No es valorarà aquest criteri de mitjans materials complementaris respecte de les ofertes que no
compleixin la forma de presentació indicada, ja sigui per manca de la documentació respectiva a
incloure que s’indica per a cadascun dels dos criteris, o per manca de signatura de la declaració
responsable, o de legitimació del signant, o ja sigui per manca de descripció en la declaració
responsable de les característiques tècniques del vehicle o del remolc, o en general per
incompliment de les condicions generals en que s’ha de presentar la documentació establertes en
aquest plec.
3) Millores a la gestió del punt accessible a la Platja de Cala Bona. Fins a 10 punts. Criteri
no avaluable per fórmules.

S’hauran de presentar millores en quant a l’accessibilitat a la platja per a persones
discapacitades,gent major, grups escolars...a més dels serveis i del material exigit en els Plecs de
Prescripcions tècniques, s’haurà de presentar un petit projecte on es descrigui com es pretén
millorar l’accés al bany a persones depenents, principalment discapacitats a la platja de Cala
Bona.
El projecte tendrà un màxim de 15 pàgines , on es descriurà la logística d’aquest servei i el
material que aportarà amés de l’obligatori segons marquen els plecs de prescripcions tècniques.
Per poder avalurar la millora, serà necessari presentar un pressupost detallat amb la valoració
dels materials/serveis que s’ofereixen a la millora.
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Tot el material i els procediments que s’oferiran hauran de complir amb la normativa vigent.
Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 10 punts a criteri subjectiu dels tècnics municipals.
Segons la funcionalitat, eficiència i logística del servei que es presenta. La resta de propostes es
puntuaran proporcionalment. Es decidirà si s’accepta la millora en base a que suposi una millora
en el servei, aixi com la seva adequació. Si no és aixi, no es tendrà en compte. Es podrà
valorar/desestimar tota la millora o bé, per parts.

La presidenta dóna per finalitzada la sessió a les 12.10 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.
Son Servera, 14 de març de 2016
La Mesa de contractació,
La presidenta

La secretària,

Natalia Troya Isern

Catalina Magdalena Servera Gual

Vocals:

Norberto González Osorio

Antoni Gual Sureda

Ramon Reus Brunet

Margarita Vives Andreu
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