ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I PER A L’OBERTURA
DELS SOBRES PRESENTATS AL PROCEDIMENT OBERT, PER A LA CONTRACTACIÓ
DE LES OBRES RELATIVES AL “PROJECTE DE REFORMA, AMPLIACIÓ I PERMÍS
D’INSTAL·LACIÓ A EDIFICI DESTINAT A EQUIPAMENT MUNICIPAL UBICAT AL
CARRER DE LES FLORS, NÚM. 3 DE CALA MILLOR, TM DE SON SERVERA ”.

Expedient de contractació núm. 20-2016
A la Sala de Juntes, dijous, dia 15 de desembre de 2016, a les 11.30 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 reforma, ampliació i permís
d’instal·lació a edifici destinat a equipament municipal ubicat al carrer de les Flors, núm. 3 de
Cala Millor, TM de Son Servera”, 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), Guillem Balaguer Mayol, vocal, (interventor accidental), Miguel Angel
Espases Collantes, vocal (regidor responsable de l’àrea municipal de Vies i Obres, Patrimoni i
Medi Ambient), Sergio Valbuena Pérez, vocal (regidor responsable de l’àrea municipal de
Comunicació, Modernització, Mobilitat, Sanitat i Cementiri) i Margarita Vives Andreu
(regidora responsable de l’àrea municipal de Comptes i Hisenda, Turisme i Gent Major) en
substitució d’Antoni Servera Servera vocal (regidor de l’àrea municipal d’Urbanisme,
Agricultura i Pesca). Actua com a secretària de la Mesa, Catalina Magdalena Servera Gual
(TAG de Secretaria, funcionària de l’Ajuntament de Son Servera).
Després de la constitució, la secretària de la Mesa dóna compte l’única proposta presentada, i
que és la que tot seguit es transcriu:
-

Registre d’entrada núm. 7.977,
presentada per CONSTRUCCIONS,
EXCAVACIONS I ASFALTS, S.A. COEXA, amb CIF A07042435, en data 14 de
desembre de 2016. La tramesa de l’oferta presentada ha estat anunciada prèviament
mitjançant remissió per correu electrònic de dia 13 de desembre de 2016, 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 la proposta
presentada, es comprova que l’oferta del licitador s’ajusta a l’exigit al plec de clàusules
administratives particulars degudament aprovats i que regeixen l’esmentada contractació.

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 declarar admesa al
procediment obert, per a la contractació de les obres relatives al “Projecte de reforma,
ampliació i permís d’instal·lació a edifici destinat a equipament municipal ubicat al carrer de
les Flors, núm. 3 de Cala Millor, TM de Son Servera”, expedient de contractació 20-2016,
l’oferta presentada i que és la que tot seguit es transcriu:

-

CONSTRUCCIONS, EXCAVACIONS
A07042435

I ASFALTS, S.A. COEXA, amb CIF

1

A continuació, i incorporant-se com a públic Mario Filgueiras Sánchez amb DNI 32683955N,
qui manifesta que assisteix en nom de COEXA, la presidenta de la Mesa, juntament amb els
vocals, procedeixen a l’obertura per ordre de Registre General d’Entrada, del sobre núm. 2 de
la proposta presentada al procediment ressenyat:

Sobre 2. Oferta econòmica.
Empresa licitadora

Oferta econòmica presentada

CONSTRUCCIONS,
EXCAVACIONS I ASFALTS, 105.000,00 euros (VA exclòs)
S.A.

Puntuació total
Empresa licitadora
Oferta econòmica
CONSTRUCCIONS,
EXCAVACIONS I ASFALTS,
100 punts
S.A.

Ponderació màx (100
punts)
100 punts

Puntuació total
100 punts

En conseqüència, la Mesa de contractació, per unanimitat, d’acord amb l’oferta presentada i
amb el previst a la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives que regeix
l’esmentat expedient de contractació, acorda elevar a l’òrgan de contractació la proposta
d’adjudicació del contracte d’obres relatives “Projecte de reforma, ampliació i permís
d’instal·lació a edifici destinat a equipament municipal ubicat al carrer de les Flors, núm. 3 de
Cala Millor, TM de Son Servera”, expedient de contractació 20-2016, a favor de
CONSTRUCCIONS, EXCAVACIONS I ASFALTS, S.A. i amb CIF núm. B-07015100, per
un import de 105.000,00 euros (VA exclòs).
Resten unides a l’expedient la proposta presentada i resta de documentació.
La presidenta dóna per finalitzada la reunió a les 11.45 hores. I perquè així consti, jo, la
secretària de la Mesa, estenc acta que sotmet a la signatura de la Presidenta i dels vocals; en
don fe.
Son Servera, document signat electrònicament.
La Mesa de contractació,
La presidenta

La secretària,

Natalia Troya Isern

Catalina Mag. Servera Gual

Vocals:
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Guillem Balaguer Mayol

Antoni Gual Sureda

Miguel Angel Espases Collantes

Sergio Valbuena Pérez

Margarita Vives Andreu
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