
 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

46/2016 La Junta de Govern Local

 

JAUME JORDI BORDOI VAQUER, EN QUALITAT DE SECRETARI ACCTAL. 
D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFIC:

 Que en la sessió celebrada el 10 / de gener / 2016 s’adoptà l’acord següent:

Adjudicació del servei d'anàlisi de l'aigua potable a la ciutat de 
Felanitx

També fora de l'ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime 
d'urgència, es veu l'expedient  tramitat en procediment obert i tramitació 
ordinària per a l’adjudicació del servei d'anàlisi de l'aigua potable a la 
ciutat de Felanitx, amb un pressupost màxim de licitació de 5.530,00 € 
anuals,  més  l'IVA  de  1.161,30  €  anuals  i  un  termini  de  4  anys, 
prorrogables anualment per dos anys més.
Vista l’Acta de la Mesa de Contractació,  de la qual  resulta que s’han 
presentat les següents ofertes:

• OFERTA NÚM. 1: Subscrita pel Sr. Francesc Mayol Pizá, en 
representació de l'empresa Cidesal Análisis de Alimentos, SL, que 
es compromet a prestar el servei pel preu de 3.856,00 € anuals, 
més l'IVA de 809,76 € anuals.

• OFERTA NÚM. 2: Subscrita pel Sr. Mario Grau Blasco, en 
representació de l'empresa LABORATORIO QUÍMICO Y 
MICROBIOLÓGICO QUIMIOTEST, SL, que es compromet a prestar el 
servei pel preu de 3.760,00 € anuals, més l'IVA de 789,60 € anuals.

• OFERTA NÚM. 3: Subscrita pel Sr. Guillermo Pascual Gisbert, en 
representació de l'empresa LABAQUA, SA, que es compromet a 
prestar el servei pel preu de 4.121,73,00 € anuals, més l'IVA de 
865,56 € anuals.

Vista  la  proposta  de  la  Mesa  de  Contractació,  de  conformitat  amb 
l'informe tècnic, en virtut de la qual es considera que es pot adjudicar la 
contracta del servei d'anàlisi de l'aigua potable a la ciutat de Felanitx, a 
l'empresa  LABORATORIO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO QUIMIOTEST, SL, 
en base a l'oferta presentada i a la següent puntuació total de cada una 
de les empreses:
 

EMPRESA OFERTA ECONÒMICA PUNTUACIÓ TOTAL

LABORATORIO  QUÍMICO  Y 
MICROBIOLÓGICO 
QUIMIOTEST, SL

100,00 100,00

CIDESAL  ANÁLISIS  DE 94,57 94,57



ALIMENTOS, SL

LABAQUA, SA 79,56 79,56

 
La Junta de Govern Local,  en sessió de dia 20.12.16,  va requerir  a l' 
empresa  LABORATORIO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO QUIMIOTEST,  SL, 
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  corresponent  a  la  durada  inicial  del  contracte  i 
aportàs la documentació prevista a la clàusula 19.1 del plec de clàusules 
administratives particulars.
Dia 03.01.17 el Sr. Mario Grau Blasco, en representació de LABORATORIO 
QUÍMICO  Y  MICROBIOLÓGICO  QUIMIOTEST,  SL,  ha  presentat  la 
documentació requerida.
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als 
articles 109, 110, 115 i 116 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, (TRLCSP).
D’acord  amb  l'establert  als  arts.  151.4,  154.1  i  154.2  del  TRLCSP, 
l'adjudicació i la formalització dels contractes la quantia dels quals sigui 
superior a les quantitats indicades a l’article 138.3 es publicarà al perfil 
del  contractant (art.  53) de l’òrgan de contractació, i  si  és superior a 
100.000 €, la formalització es publicarà a més al BOIB.
Examinat  l'expedient  i  documentació que l'acompanya,  i  d'acord  amb 
aquesta  i  amb allò  que  estableix  l'art.151.3  del  TRLCSP,  la  Junta  de 
Govern Local acorda per unanimitat: 
   Primer. Adjudicar la contractació del servei d'anàlisi de l'aigua potable 
a  la  ciutat  de  Felanitx,  a  l'empresa  LABORATORIO  QUÍMICO  Y 
MICROBIOLÓGICO QUIMIOTEST, SL, pel preu de 3.760,00 € anuals, més 
l'IVA de 789,60 € anuals.
   Segon. Requerir  a  l'adjudicatari  perquè  formalitzi  el  contracte 
administratiu  corresponent,  dintre  dels  quinze  dies  hàbils  següents  a 
aquell  en  que  es  rebi  la  notificació  de  l’adjudicació,  d'acord  amb  el 
disposat a l'art. 156.3 del TRLCSP.
   Tercer. Notificar aquest acord a tots els licitadors, als responsables del 
contracte  l'enginyer  municipal  i  el  regidor  d'Aigua  Potable  i  als 
departaments d'Intervenció i Tresoreria municipals. 
   Quart. Publicar  el  resultat  del  procediment  d’adjudicació  i  de  la 
formalització del contracte al perfil del contractant.
   Cinquè. 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.  Alcalde, 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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