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                                               DECRET NÚM.  446/2015                                                               
 
Resolució adjudicació de la contracta del servei de control de plagues a 
diverses zones del Terme Municipal de Felanitx 
 
CONTRACTACIÓ.JGO 
EXPEDIENT NÚM. 2015/004 

 
A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Joan Xamena Galmés, en 
presència del secretari de la corporació, venc a dictar la següent resolució: 
 
Vist l'expedient tramitat en procediment obert per a l'adjudicació del servei de control de 
plagues a diverses zones del Terme Municipal, amb un pressupost màxim de licitació de 
20.380,00 € anuals, més l'IVA de 452,00 € anuals (desratització) i 3.330,60 € anuals (dels 
demés serveis) i un termini de 4 anys prorrogables anualment per 2 anys més, al qual es 
varen presentar les següents proposicions admeses i amb el següent resultat: 
 

� PLICA NÚM. 1: Oferta subscrita per l'empresa ILLES CONTROL, SL, que es 
compromet a prestar el servei pel preu de 18.342,00 € anuals, més l'IVA i unes 
millores valorades en 17.443,40 €. 

� PLICA NÚM. 2: Oferta subscrita per l'empresa LOKÍMICA, SA, que es compromet a 
prestar el servei pel preu de 13.244,96 € anuals, més l'IVA i unes millores 
valorades en 9.000,00 €. 

� PLICA NÚM. 3: Oferta subscrita per l'empresa EMDEMA, SL, que es compromet a 
prestar el servei de conformitat al següentpel preu de 14.830,00 € anuals, més 
l'IVA i unes millores valorades en 5.297,00 €. 

� PLICA NÚM. 4: Oferta subscrita per l'empresa JM SOLUCIONES APLICADAS AL 
AGUA, SL, que es compromet a prestar el servei pel preu de 16.870,00 € anuals, 
més l'IVA i unes millores valorades en 5.800,00 €. 

 
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 a l'empresa 
LOKÍMICA, SA, en base a l'oferta presentada i a la següent puntuació total de cada una 
de les empreses: 
 
LICITADOR  OFERTA TÈCNICA OFERTA ECONÒMICA PUNTUACIÓ TOTAL 

LOKÍMICA, SA 22,5 70 92,5 

EMDEMA, SL 23,75 54,45 78,2 

JM SOLUCIONES APLICADAS AL 
AGUA, SL 

16,25 34,44 50,69 

ILLES CONTROL, SL 14,25 19,99 34,24 

 

La Junta de Govern Local en sesió de dia 27 de maig de 2015, va requerir a l'empresa 
LOKÍMICA, SA, licitador a favor del qual la Mesa de Contractació va formular proposta 
d'adjudicació, de conformitat amb l'informe tècnic, 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. 
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Atès que en data 12 de juny de 2015, el Sr. Francisco Alberto Chordá Olmos, en 
representació de LOKÍMICA, SA, ha aportat la documentació requerida. 
 
Atès que el procediment s'ha desenvolupat de conformitat amb els articles 109, 110, 115 i 
116 del Text Refòs 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'article 151.3 del TRLCSP, RESOLC: 
 
Primer. Adjudicar la contracta del servei de control de plagues a diverses zones del 
Terme Municipal, a l'empresa LOKÍMICA, SA, de conformitat al següent: 
• preu: 13.244,96 € anuals, més l'IVA de 2.459,02 € anuals. 
• millores sense cost i valorades en 9.000 € anuals, de conformitat 
al següent: 
- increment de 1.500 kg/any de raticida: 4.500 €. 
- increment de 3 tractaments/any per eliminar la cuca negra: 2.000 €. 
- ampliació del tractament de la processionària dels pins a la zona de Sa Punta de 
Portocolom: 1.500 €. 
- reposta ràpida en menys de 24 hores a possibles queixes dels ciutadans en relació a 
qualsevol de les plagues objecte del contracte: 1.000 €. 
 
Segon. Requerir a l'adjudicatari per a que 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. Publicar el resultat del procediment d’adjudicació i de la formalització del 
contracte al perfil del contractant.   
 
Quart. Notificar aquest acord a tots els licitadors, al responsable del contracte i als 
departaments d'Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
Cinquè. Facultar el Batle per a que pugui signar qualsevol document que sigui necessari 
per fer efectius els acords precedents. 
 
Felanitx, 17 de juny de 2015 
 
             El batle                                                                 Davant meu, 
                                                                                        el secretari 
 
 
 
 
                                                                                      Marc Rigo Manresa                


