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Cn-44-18
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: CN-44/2018
TIPUS DE CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT
TÍTOL: SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS DE RSU PER AL MUNICIPI
D’ALCÚDIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, MILLOR
QUALITAT-PREU DE L’OFERTA, DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ,
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: REGIDORA DELEGADA DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A
L’OBERTURA DELS SOBRES PRESENTATS A LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE, REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA, SI
ESCAU OBERTURA DE LA PROPOSTA TÈCNICA I PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ.
Núm. Sessió: 1

Joana Maria Bennasar Serra

Assistents:
Presidenta:
Joana Maria Bennàsar Serra.
Vocal 1 (Secretària acctal. de la Corp.)
Maria Suau Juan.
Vocal 2 (TAG)
Belén Lloret García
Vocal 3 (Interventora)
Caterina Crespí Serra.
Secretari:
Bartomeu Amengual Barceló

Alcúdia, 14 d’agost de 2018.
Quan són les 12:15 hores, es reuneixen a la
Sala de Plens, els membres de la Mesa de
Contractació de la licitació de referència,
que es relacionen al marge.

La Presidenta de la Mesa obri la sessió i demana al Secretari que doni trasllat de les
actuacions portades a terme en relació a aquesta contractació.
El Secretari de la Mesa informa del següent:


Bartomeu Amengual Barceló

Signatura 1 de 2

17/08/2018 TAG CONTRACTACIÓ

Signatura 2 de 2

20/08/2018 REGIDOR CONTRACTACIÓ

MESA DE CONTRACTACIÓ

Dia 16 de juliol de 2018, per resolució núm. 1176/2018, la Regidora delegada
d’hisenda, contractació i estadística va aprovar l’expedient de contractació, el Plec
de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir
l’adjudicació del contracte del SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS DE
RSU PER AL MUNICIPI D’ALCÚDIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT
1

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
Codi Segur
de Validació
SEGELL
AJUNTAME

Url de validació
NT ALCUDIA

2544c47a9fc745f58a2b1d4b6fa25545001
https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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OBERT SIMPLIFICAT, MILLOR OFERTA QUALITAT-PREU, DIVERSOS
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA (exp. Cn-44-18), per
un import de licitació del contracte de 65.800 €, IVA exclòs, més 13.818 € d’IVA,
al tipus del 21%, resultant una despesa total, IVA inclòs, de 79.618 €.
En data 24 de juliol de 2018 es va publicar a la Plataforma de Contractació del
Sector Públic l’anunci de licitació del contracte de referencia, i es va concedir un
termini de 16 dies naturals (fins el dia 9 d’agost de 2018 a les 14:00h) per tal que les
empreses interessades presentessin les seves ofertes.
En data 6 d’agost de 2018 es va publicar a la Plataforma de Contractació del Sector
Públic la resolució número 1260/2018 per la qual es va reparar l’error material
detectat a l’apartat E.1. del quadre resum dels plecs de clàusules administratives
particulars del contracte de referència.
El Secretari de la Mesa passa a donar compte de les propostes presentades en la
licitació, pel seu ordre cronològic de presentació al Registre d’Entrada de
l’Ajuntament, les quals es transcriuen a continuació:

NÚM.
ORD

ENTITAT
LICITADORA

NIF

RGE

FAX
CORREUS

1

ENTIDAD MAYA S.L.

B96330725

7004

SI

DATA
PRESENTACI
Ó
OFERTA
03/08/2018

2

CONTENUR S.L.

B82806738

7170

SI

08/08/2018

Totes les propostes s’han presentat dins el termini conferit.
Tot seguit el Secretari informa a la resta de la Mesa envers els aspectes formals de
cadascuna de les propostes presentades, d’acord amb l’establert al plec de clàusules
administratives particulars, resultant que la forma de les proposicions presentades per
les licitadores s’ajusta a l’exigida atès que presenten un total de DOS sobres, un per a la
documentació administrativa i un sol sobre per a la proposició tècnica, els quals estan
tancats i identificats a l’exterior amb indicació de la licitació a la que es concorre, i el
nom de l’empresari o nom social de l’empresa licitadora.
La Mesa considera que no hi ha cap impediment en la tramitació de l’expedient, per la
qual cosa es continua amb l’anàlisi de les actuacions realitzades per aquest contracte.


Acte seguit es procedeix a l’anàlisi del sobre Sobre «1»: Declaració Responsable
relativa al compliment de les condicions (Annex IV) dels licitadors, per ordre de
presentació al registre d’entrada. Una vegada oberts el Sobre 1 dels licitadors, ha
resultat que la documentació presentada pels licitadors s’ajusta a l’establert a la
clàusula 15ª dels plecs.
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Per l’exposat, la Mesa acorda per unanimitat declarar admeses al procediment les
proposicions presentades per les licitadores, sense perjudici del que pugui resultar de la
posterior acreditació del compliment dels requisits establerts a l’art.140 de la LCSP en
el moment indicat en els plecs i a l’article 150.2 de la LCSP:
NÚM.
ORD

ENTITAT
LICITADORA

NIF

RGE

FAX
CORREUS

DATA
PRESENTACIÓ
OFERTA

1

ENTIDAD MAYA S.L.

B96330725

7004

SI

03/08/2018

2

CONTENUR S.L.

B82806738

7170

SI

08/08/2018

A continuació es procedeix per la Mesa a l’acte públic d’obertura del Sobre núm. 2
Proposta tècnica subjecte a fórmula matemàtica:
Hi assisteixen:
-

Sense assistència.

Tot seguit el Secretari de la Mesa procedeix a donar compte del resultat de l’obertura
del Sobre número 1, i de les proposicions declarades admeses i excloses i que són les
indicades anteriorment.
Es procedeix a l’acte públic d’obertura del sobre de l’oferta, segons l’ordre de
presentació al registre d’entrada: es comprova la concordança i exactitud de les dades
esmentades amb el recompte de proposicions presentades i admeses que s’exhibeixen,
així com el fet que els sobres que contenen les proposicions corresponents al sobre núm.
2 es troben tots damunt la taula, i en les mateixes condicions que foren entregats, tancats
i/o precintats, havent-se complit les condicions de secret de la seva custòdia.
Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2 de la licitació: Proposta tècnica subjecte a
fórmula matemàtica. El contingut de les propostes es llegeix en veu alta per a tots els
assistents:
Increment del nombre de
contenidors verds a
subministrar (criteri subjecte a
NÚM.
fórmula matemàtica): fins un
ORD LICITADOR màxim de 90 punts.
1 ENTIDAD
- Ofereix un total de contenidors
verds de 364 unitats (340 + 24
MAYA S.L.
unitats).
- contenidors grogs: 50 unitats.
- contenidors blaus: 50 unitats.
- contenidors marró: 30 unitats.

Menor termini de
lliurement (criteri
subjecte a fórmula
matemàtica): fins un
màxim de 10 punts.
Compromís de lliurar
la totalitat del
subministrament en
el termini màxim de:
4 setmanes.
Puntuació: 10 punts.

3

TOTAL
Puntuació
100 Punts.
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Puntuació: 90 punts.
- Ofereix un total de contenidors
verds de 355 unitats (340 + 15
unitats).
CONTENUR - contenidors grogs: 50 unitats.
2
- contenidors blaus: 50 unitats.
S.L.
- contenidors marró: 30 unitats.

Compromís de lliurar
la totalitat del
subministrament en
el termini màxim de:
6 setmanes.

Puntuació: 56,25 punts.

Puntuació: 10 punts. 66’25 Punts.

D´acord amb el Plecs i els criteris d´adjudicació recollits a l´apartat Z del seu quadre
resum, la puntuació final de les empreses seria la següent:

NÚM.
ORD

Increment del
nombre de
contenidors verds
a subministrar
(criteri subjecte a
fórmula
matemàtica): fins
un màxim de 90
punts.

LOT 1
1 ENTIDAD
MAYA S.L. 90 punts.
CONTENUR
2
S.L
56,25 punts.

Menor termini
de lliurament
(criteri subjecte
a fórmula
matemàtica):
fins un màxim
de 10 punts.

TOTAL
Puntuació

CLASSIF.

10 punts.

100 Punts. 1

10 punts.

66’25 Punts. 2

Es procedeix a la lectura de la classificació de les ofertes, amb indicació de quina ha
estat l’oferta més avantatjosa, i acte seguit i abans de formular proposta d’adjudicació
per a cada lot del contracte, per la Mesa s’indica als assistents si tenen alguna cosa a
manifestar, sense que se’n formulin manifestacions o observacions.
A continuació la Mesa, per unanimitat fa seu el resultat ressenyat obtingut i acorda:
Primer.- Admetre a la licitació a totes les propostes (2) presentades a la licitació.
Segon.- Proposar l’adjudicació del contracte del SUBMINISTRAMENT DE
CONTENIDORS DE RSU PER AL MUNICIPI D’ALCÚDIA, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, MILLOR OFERTA QUALITAT-PREU,
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA (exp. Cn4

Ajuntament d’Alcúdia
Contractació
C/ Major, 9 – CP:07400; Alcúdia – Mallorca (Illes Balears)
Lloc web: http://www.alcudia.net ; seu electrònica: http://sac.alcudia.net/
e-mail: contractacio@alcudia.net
Tlfs: 971 89 71 06 / 971 89 92 93; Fax: 971 54 65 15

2018/241

Cn-44-18

44-18), a l’entitat ENTIDAD MAYA S.L., amb NIF B96330725, per ser la millor oferta
qualitat-preu que ha aconseguit la puntuació més alta (100 punts) en l’aplicació dels
criteris d’adjudicació, de conformitat amb el següent detall:
-

Total contenidors verds a subministrar: 364 unitats.
Total contenidors grogs a subministrar: 50 unitats.
Total contenidors blaus a subministrar: 50 unitats.
Total contenidors marró a subministrar: 30 unitats.
Termini de lliurament del subministrament, de conformitat amb l’apartat G) del
quadre resum del PCAP: 4 setmanes.

Tot això de conformitat amb els plecs de clàusules administratives i el de prescripcions
tècniques que regeixen el contracte, i la documentació tècnica i compromisos presentats
per l´empresa proposada com adjudicatària.
Tercer.- Disposar la publicació de l’acta de la sessió al tauler de contractació (perfil del
contractant), allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, als efectes
pertinents i d’informació als licitadors i als efectes prevists a la disposició addicional
quinzena de la LCSP.
Quart.- La titular de l’òrgan delegat de Contractació, present a la Mesa, assabentada i
conforme de l’anterior proposta, la qual accepta, acorda amb la Mesa, que una vegada
publicada l’acta de la sessió al tauler de contractació, pels serveis de contractació de
l’Ajuntament es remeti requeriment a la licitadora que ha presentat la millor oferta,
perquè en el termini màxim de SET dies hàbils comptadors des del dia següent a
l’enviament de l’avís a l’adreça electrònica comunicada per la licitadora, que s’ha posat a
la seva disposició la notificació a la seu electrònica de l’Ajuntament de l’esmentat
requeriment de documentació, presenti la documentació indicada en els plecs i
constitueixi la garantia definitiva en qualsevol de les formes regulades a la LCSP i
d’acord amb allò indicat al plec de clàusules administratives.
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, quan són les 12:41 h de la data
indicada a l’encapçalament, del contingut de la qual s’estén la present acta, de la que com
a Secretari, don fe, amb el vist i plau de la Presidenta.
El secretari de la Mesa

La Presidenta

Bartomeu Amengual Barceló

Joana Maria Bennàsar Serra.

5

