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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

124/2017

La Junta de Govern Local

JOAN GARCIA CORTÈS, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST
ÒRGAN,
CERTIFIC:
Que en la sessió celebrada el 21 / de març / 2017 s’adoptà l’acord següent:

Seguidament es veu la proposta d'acord relativa a l'adjudicació de
les obres de renovació de la xarxa d'aigua potable a la urbanització
Sa Punta de Portocolom, amb un pressupost màxim de licitació de
300.974,10 € més IVA de 63.204,56 € i un termini d'execució de 3
mesos.
Antecedents de fet
1. Dia 13.02.17 va finalitzar el termini de presentació d'ofertes al
procediment per a la contractació de les obres de renovació de la
xarxa d'aigua potable a la urbanització Sa Punta de Portocolom, en
el que es varen presentar dotze licitadors.
2. Segons es desprèn de les actes de les Meses de Contractació
reunides dia 16.02.17 i 23.02.17 el resultat de les ofertes és el
següent:
OFERTA NÚM. 1.- oferta subscrita pels Srs. Mª Isabel Valero Garijo i
José Joaquín Romero Pastor, en representació de la UTE ACCYNIAPEÑABLASCO, que es comprometen a realitzar les obres de
conformitat al següent:
• millores: compromís d’executar 2.000 m2 de voreres.
• Preu: 295.165,30 € més l’IVA de 61.984,71 €
• Garantia: ofereixen 26 mesos d’ampliació
• Minimització de generació de residus:
Compromís
reutilització per a
reblert
SI

Compromís
reutilització per a
fabricació d'asfalt
SI

Acreditació
reblert
NO

Acreditació
asfalt
NO

OFERTA NÚM. 2.- oferta subscrita per la Sra. Joana Maria
Gost Ballester, en representació d’HERMANOS GOST
SIMÓ, SA., que es compromet a realitzar les obres de
conformitat al següent:
• Millores: compromís d’executar 1.250 m2 de superfície
de vorera.
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Adjudicació del contracte d'obres de renovació de la xarxa d'aigua
potable a la urbanització Sa Punta de Portocolom

• Preu: 294.954,00 € , més l’IVA de 61.940,34 €.
• Garantia: ampliació del període de garantia en tres anys.
• Minimització de generació de residus:
Compromís
reutilització per a
reblert
SI

Compromís
reutilització per a
fabricació d'asfalt
SI

Acreditació
reblert
SI

Acreditació
asfalt
SI

OFERTA NÚM. 3.- oferta subscrita pel Sr. Rafael Soria Bordera, en
representació de SYDCA XXI CONSTRUCCIONES, SL., que es
compromet a realitzar les obres de conformitat al següent:
•
•
•
•

Millores: compromís d’executar 1.125 m2 de voreres
Preu: 296.850,75 € , més l’IVA de 62.338,66 €.
Garantia: 30 mesos d’ampliació
Minimització de generació de residus:
Compromís
reutilització per a
reblert
SI

Compromís
reutilització per a
fabricació d'asfalt
NO

Acreditació
reblert
SI

Acreditació
asfalt
NO

OFERTA NÚM. 4.- oferta subscrita pel Sr. Oliver Zimmermanh
Hallensleben, en representació d’AGLOMERADOS DE FELANITX, SA.,
que es compromet a realitzar les obres de conformitat al següent:
• Millores: compromís d’executar i reposar voreres en
l’entorn de l’obra fins una superfície total de 2.000 m2
• Preu: 279.905,91 € , més l’IVA de 58.780,24 €.
• Garantia: ampliació del termini de garantia en tres anys
més.
• Minimització de generació de residus:

SI

•
•
•
•

Compromís
reutilització per a
fabricació d'asfalt
SI

Acreditació
reblert
SI

Acreditació
asfalt
NO

OFERTA NÚM. 5.- oferta subscrita pel Sr. Oscar Carreras
Medina, en representació de PAVIMENTOS Y
HORMIGONES CARRERAS, SA., que es compromet a
realitzar les obres de conformitat al següent:
Millores: compromís d’executar 810 ml de vorera de
formigó i 1.458,00 m2 d’enrajolament de voreres.
Preu: 297.974,10 € , més l’IVA de 62.574,56 €.
Garantia: ampliació del termini de garantia en dos anys
més.
Minimització de generació de residus:
Compromís
reutilització per a
reblert
SI

Compromís
reutilització per a
fabricació d'asfalt
SI

Acreditació
reblert
SI

Acreditació
asfalt
SI
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Compromís
reutilització per a
reblert

OFERTA NÚM. 6.- oferta subscrita pel Sr. Bartolomé Bennasar
Mesquida, en representació d’EXCAVACIONES S'HORTA, SA., que es
compromet a realitzar les obres de conformitat al següent:
• Millores: compromís d’executar 1.250,00 m2 de vorera.
• Preu: 255.827,99 € , més l’IVA de 53.723,87 €.
• Garantia: increment del termini de garantia en quatre
anys.
• Minimització de generació de residus:
Compromís
reutilització per a
reblert
SI

Compromís
reutilització per a
fabricació d'asfalt
NO

Acreditació
reblert
NO

Acreditació
asfalt
NO

OFERTA NÚM. 7.- oferta subscrita pel Sr. Pedro Mir Sastre, en
representació de VÍAS Y OBRAS PÚBLICAS, SA., que es compromet a
realitzar les obres de conformitat al següent:
• Millores: compromís d’executar 1.000 m2 de paviment
de formigó en vorera, 1.000 m2 de paviment de rajola
hidràulica i 555 ml de vorera de formigó.
• Preu: 299.468,28 € , més l’IVA de 62.888,34 €.
• Garantia: increment del termini de garantia en tres anys.
• Minimització de generació de residus:
Compromís reutilització per a
reblert

Compromís reutilització per a
fabricació d'asfalt

SI

Acreditació reblert

SI

SI

Acreditació asfalt
SI

• Millores: compromís d’executar 2.000,00 m2 de vorera.
• Preu: 213.842,10 € , més l’IVA de 44.906,84 €.
• Garantia: ampliació del termini de garantia en trenta-sis
mesos.
• Minimització de generació de residus:

Compromís
reutilització per a
reblert
SI

Compromís
reutilització per a
fabricació d'asfalt
SI

Acreditació
reblert
SI

Acreditació
asfalt
SI

OFERTA NÚM. 9.- oferta subscrita pel Sr. Miquel Barceló Oliver, en
representació de COEXA, SA., que es compromet a realitzar les obres
de conformitat al següent:
• Millores: compromís d’executar 2.000,00 m2 de vorera.
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OFERTA NÚM. 8.- oferta subscrita pels Srs. Jordi Joan Pinyol Puigmartí
i Clemente Olives Camps, en representació de l'UTE COPCISA, SA I
CONSTRUCCIONES OLIVES, SL, que es comprometen a realitzar les
obres de conformitat al següent:

• Preu: 276.000,00 € , més l’IVA de 57.960,00 €.
• Garantia: increment del termini de garantia en quatre
anys.
• Minimització de generació de residus:

Compromís
reutilització per a
reblert
SI

Compromís
reutilització per a
fabricació d'asfalt
SI

Acreditació
reblert
SI

Acreditació
asfalt
SI

OFERTA
NÚM.
10.subscrita
per
l'empresa
OBRAS
Y
PAVIMENTACIONES MAN, SAU (oferta exclosa).
OFERTA NÚM. 11.- oferta subscrita pel Sr. Matías Amer Bestard, en
representació d’AMER E HIJOS, SA., que es compromet a realitzar les
obres de conformitat al següent:
•
•
•
•

Millores: compromís d’executar 2.000,00 m2 de vorera.
Preu: 289.085,62 € , més l’IVA de 60.707,98 €.
Garantia: increment del termini de garantia en tres anys.
Minimització de generació de residus:
Compromís
reutilització per a
reblert
SI

Compromís
reutilització per a
fabricació d'asfalt
SI

Acreditació
reblert
SI

Acreditació
asfalt
SI

• Millores: compromís d’executar 1.142,86 ml de vorera de
formigó i 2.000,00 m2 de paviment de rajola hidràulica.
• Preu: 291.944,88 € , més l’IVA de 61.308,42 €.
• Garantia: dos anys addicionals de garantia.
• Minimització de generació de residus:

Compromís
reutilització per a
reblert
SI

Compromís
reutilització per a
fabricació d'asfalt
SI

Acreditació
reblert
SI

Acreditació
asfalt
SI

3. La Mesa de Contractació reunida dia 16.02.17 va exposar que
l'empresa VIAS Y OBRAS PÚBLICA,SA. No havia complimentat
íntegrament la declaració responsable (annex 1, apartat 6) del PCAP,
però la deficiència va quedar esmenada mitjançant documentació
presentada per aquesta empres dia 15.02.17 al Registre General
d'Entrada d'aquest Ajuntament, documentació que fou acceptada
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OFERTA NÚM. 12.- oferta subscrita per la Sra. Antònia Mascaró
Martorell, en representació de MELCHOR MASCARÓ, SAU., que es
compromet a realitzar les obres de conformitat al següent:

per la Mesa de Contractació.
4. Dia 23.02.17, la Mesa va acordar excloure del procediment l'oferta
presentada per OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, SAU., per haver
inclòs en el sobre núm. 3 documentació corresponent al sobre núm.
2, referent a informació sobre l'oferta d'increment del termini de
garantia i millores en relació a l'execució de voreres, incomplint així
el punt 14.1.3 del PCAP.
5. Per altra banda, el mateix dia 23.02.17 la Mesa va acordar també
concedir un termini de cinc dies a la UTE COPCISA, SA. i
CONSTRUCCIONES OLIVES, SL. perquè justifiqués la baixa realitzada
en el preu ofertat, per presumpta temeritat.

LICITADOR

MILLORES
(max. 65 p)

PREU
(màx. 25
p)

TERMINI
GARANTIA
(màx. 6 p)

MINIMITZACIÓ
RESIDUS (màx.
4 p)

PUNTUACIÓ
TOTAL

COEXA, SA.

65,00

13,83

6,00

4,00

88,83

AGLOMERADOS DE FELANITX, SA

65,00

11,67

4,50

2,00

83,17

AMER E HIJOS, SA.

65,00

6,58

4,50

4,00

80,08

MELCHOR MASCARÓ, SAU

65,00

5,00

3,00

4,00

77,00

EXCAVACIONES S'HORTA, SA

40,63

25,00

6,00

0

71,63

65,00

3,22

3,25

0

71,47

47,39

1,66

3,00

4,00

56,05

HERMANOS GOST SIMÓ, SA.

40,63

3,33

4,50

4,00

52,46

SYDCA XXI CONSTRUCCIONES SL.

36,56

2,28

3,75

2,00

44,60

VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, SA

32,50

0,83

4,50

4,00

41,83

UTE
ACCYNIA
PEÑABLASCO
PAVIMENTOS
CARRERAS, SA

INGENIERIA
Y

SL-

HORMIGONES

8. La Junta de Govern Local, en sessió de dia 09.03.17, va requerir a
l'empresa COEXA, SA., licitador a favor del qual la Mesa de
Contractació va formular proposta d'adjudicació, perquè constituís la
garantia definitiva equivalent al 5% de l'import d'adjudicació de la
contracta i aportàs la documentació prevista a les clàusules 20.2,
20.3 i 20.5 del plec de clàusules administratives particulars.
9. Atès que dia 16.03.17, la Sra. Antònia Maria Canet Genovart, en
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6. L'informe emès per part de l'arquitecte tècnic municipal sobre la
presumpta temeritat de l'oferta presentada per la UTE abans
mencionada conclou la no conveniència d'estimar la documentació
aportada per l'empresa, i en base a això, la Mesa de dia 07.03.17 va
proposar a la Junta de Govern Local declarar desproporcionada o
anormal l'oferta i excloure-la de la classificació.
7. Dia 08.03.17 la Mesa de Contractació, va acordar proposar a la
Junta de Govern Local adjudicar les obres de renovació de la xarxa
d'aigua potable a la urbanització Sa Punta de Portocolom a
l'empresa COEXA, SA., per haver obtingut la millor puntuació, en
base a l'oferta presentada i a la següent puntuació total de cada una
de les empreses:

Compromís
reutilització per a
reblert

Compromís
reutilització per a
fabricació d'asfalt

Acreditació
reblert

Acreditació
asfalt

Codi Validació: ACQ6MALJ4KZZW2GARZG96TNEL | Verificació: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 7

representació de COEXA, SA., ha presentat la documentació
requerida.
Fonaments de dret
I. El procediment s'ha desenvolupat segons el disposat als art.
109,110, 112,138 i 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
II. D’acord amb l’art. 22.1 del Reial decret 817/2009, de 8 de
maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d'octubre, de contractes del sector públic, la Mesa de
Contractació ostenta, entre d'altes, la funció de proposar a
l'òrgan de contractació l'adjudicació a favor del licitador que
hagués presentat la proposició que contengués l'oferta
econòmicament més avantatjosa segons procedeixi de
conformitat amb el plec de clàusules administratives
particulars que regeixi la licitació.
III.L'art. 151, en el punt 3, indica el termini d'adjudicació del
contracte, i segons estableix l'art. 112.2.b) del TRLCSP,
donada la tramitació urgent del procediment, aquest termini
es redueix a la meitat.
IV.El punt 4 del mateix art. 151 indica que l'adjudicació haurà de
ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i,
simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant.
V. L'art. 154, punt 1 i punt 2, del mateix TRCSP estableix que la
formalització dels contractes de quantia igual o superior a les
quantitats indicades en l'art. 138.3 es publicarà en el perfil del
contractant de l'òrgan de contractació indicant, com a mínim,
les mateixes dades mencionades en l'anunci d'adjudicació, i
que quan la quantia del contracte sigui igual o superior a
100.000 € s'haurà de publicar, a més, en el Butlletí Oficial de
l'Estat o en el respectiu Diari o Butlletí oficial de la CCAA.
VI.L'art. 156.3 del TRLCSP estableix que la formalització del
contracte s'haurà d'efectuar no més tard dels quinze dies
hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de
l'adjudicació als licitadors i candidats.
En base als fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern
Local acorda per unanimitat:
Primer. Adjudicar les obres de renovació de la xarxa d'aigua
potable a la urbanització Sa Punta de Portocolom a l'empresa
COEXA, SA. de conformitat al següent:
• Millores: compromís d’executar 2.000,00 m2 de vorera
tipus panot 20x20 de 9 pastilles segons oferta tècnica
• Preu: 276.000,00 € , més l’IVA de 57.960,00 €.
• Garantia: increment del termini de garantia en quatre
anys.
• Minimització de generació de residus:

SI

SI

SI

SI

Segon. Requerir a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte

administratiu corresponent, dintre dels vuit dies hàbils següents a
aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació.
Tercer. Nomenar directors de les obres l'arquitecte tècnic
municipal Sr. Bartomeu Bauçà i Fiol i l'enginyer de camins Sr.
Antonio Obrador Capó. Així mateix, es nomena coordinadora de
seguretat i salut en el transcurs de les obres l'arquitecta tècnic Sra.
Catalina Sastre Vadell.
Quart. Publicar el resultat del procediment d’adjudicació i de la
formalització del contracte al perfil del contractant i al BOIB.
Cinquè. Notificar aquest acord a tots els licitadors, als directors
de les obres, a la coordinadora de Seguretat i Salut i als
departaments d’Intervenció i Tresoreria municipals.
Sisè. Retornar a Obras y Pavimentaciones MAN, SAU. el sobre
núm. 2 corresponent a la proposició econòmica i tècnica avaluable
de forma automàtica, una vegada formalitzat el contracte amb el
licitador corresponent.
Setè. Facultar el batle perquè pugui signar qualsevol document
que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat
per ordre i amb el vist i plau del Sr. Batle, amb l'excepció prevista en l'article
206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
s'expedeix la present.
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