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Joana Maria Bennasar Serra

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

Assumpte: Resolució de la Regidora Delegada d’Hisenda, Contractació i
Estadística, d’adjudicació del contracte.
Vist que en data 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 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 €.
Vist que 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 referència, 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.
Vist que 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.

Catalina Crespí Serra
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05/09/2018 INTERVENTOR/A
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Ajuntament d’Alcúdia
Contractació

Vist que dins el termini esmentat es varen presentar les següents propostes:

ENTITAT
LICITADORA

1 ENTIDAD MAYA S.L.
2 CONTENUR S.L.

NIF

RGE

FAX
CORRE
US

B96330725
B82806738

7004
7170

SI
SI

DATA
PRESENTA
CIÓ
OFERTA
03/08/2018
08/08/2018

Vist que en data 14 d’agost de 2.018, es va constituir la Mesa de contractació i va
procedir a la obertura del sobre 1 de documentació administrativa de les propostes
presentades, admetent-les a la licitació.

Joan Seguí Serra

Signatura 1 de 3

05/09/2018 SECRETARI

NÚM.
ORD

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

8315dc735bc14aeeb834d4efc7754bc1001

Url de validació
NT ALCUDIA

https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Altres Núm. Resolució: 2018/6040 - Data Resolució: 05/09/2018
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Vist que a continuació la Mesa va procedir a l’obertura dels sobre núm. 2 relatiu a la
proposta tècnica subjecte a fórmula matemàtica (increment del nombre de contenidors
verds a subministrar i menor termini de lliurement), amb el següent resultat:
Increment del nombre de
contenidors verds a
subministrar (criteri
subjecte a
fórmula matemàtica): fins un
NÚM.
màxim de 90 punts.
ORD
LICITADOR
ENTIDAD
- Ofereix un total de
MAYA S.L. contenidors verds de 364
unitats (340 + 24 unitats).
- contenidors grogs: 50
unitats.
1
- contenidors blaus: 50
unitats.
- contenidors marró: 30
unitats.
Puntuació: 90 punts.
CONTENUR - Ofereix un total de
contenidors verds de 355
S.L.
unitats (340 + 15 unitats).
- contenidors grogs: 50
unitats.
2
- contenidors blaus: 50
unitats.
- contenidors marró: 30
unitats.
Puntuació: 56,25 punts.

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.

Compromís de lliurar
la totalitat del
subministrament en
el termini màxim de:
6 setmanes.
Puntuació: 10 punts.

TOTAL
Puntuació

100 PUNTS.

66’25 PUNTS.

Vist el resultat anterior, la Mesa va acordar realitzar la proposta d’adjudicació del
contracte, resultant com a primera classificada i millor oferta en la licitació assolint la
puntuació màxima (100 punts) la proposta presentada per ENTIDAD MAYA S.L. amb
NIF B96330725 per la qual cosa se la va requerir per tal que en el termini de SET dies
hàbils comptadors des de la data de notificació del requeriment presentés la
documentació indicada en els plecs.
Vist que el dia 20 d’agost de 2018 (RGS 3759/2018) es va enviar la notificació del
requeriment anterior a l’empresa ENTIDAD MAYA S.L. mitjançant notificació
telemàtica.
Vist que en data 27 d’agost de 2.018 (enviament per correu certificat de data
24/08/2018), va tenir entrada al registre d’aquesta Corporació (RGE 7673/2018) escrit
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de ENTIDAD MAYA S.L. en el que afirma aportar la documentació requerida per a
l´adjudicació del contracte, la qual adjunta.
Vist l’informe emès en data 31 d’agost de 2018 pel TAG Sr. Bartomeu Amengual
Barceló, de revisió, valoració i qualificació de la documentació aportada per ENTIDAD
MAYA S.L. amb NIF B96330725, com a licitadora que ha presentat l’oferta més
avantatjosa en la licitació del contracte, el qual s’accepta i serveix de fonamentació la
present, que qualifica que la licitadora ha presentat tota la documentació requerida i que
la documentació aportada és conforme, i que la garantia definitiva presentada,
mitjançant transferència bancària, cobreix l’import del 5% del preu d´adjudicació del
contracte estipulat legalment i al plec de clàusules administratives.
És per això que en ús de les facultats legalment conferides d’acord amb l’establert a la
Disposició Addicional 2ª de la LCSP, aprovada per Llei 9/2017, de 8 de novembre, en
relació a l’establert a l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i a les atribucions per delegació d’aquesta Batlia per Resolució
núm. 871/2015, de 16 de juny de 2015 (BOIB 121/2015, d’11 d’agost),
RESOLC,
Primer.- Admetre a la licitació a totes les propostes (2) presentades que figuren
relacionades en la part expositiva de la present Resolució, i adjudicar el 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. Cn-44-2018), 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, per un preu de
SEIXANTA-CINC MIL VUIT-CENTS EUROS (65.800 Euros) IVA exclòs, més
13.818 Euros en concepte d’IVA (21%), tot lo qual fa un import final de 79.618 Euros
IVA inclòs, 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.

Segon. - Aprovar la despesa per l’import d’adjudicació i disposar-la amb càrrec a la
partida 2018/ OP 1621623000 del Pressupost municipal vigent.
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Tercer. - Donar trasllat de la present a la Tresoreria municipal per tal que dugui a efecte
l’establert en el punt anterior, així com a la Intervenció municipal, als efectes legals
oportuns.
Quart.- Publicar la present Resolució al “perfil del contractista-Tauler de contractació”
de l’Ajuntament d’Alcúdia, allotjat a la plataforma de contractació del sector públic, als
efectes oportuns.
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’adjudicatària ENTIDAD MAYA S.L., amb
NIF B96330725, requerint-la a l’hora per tal que formalitzi el contracte davant aquesta
Corporació en el termini màxim de quinze dies hàbils des de de la notificació de la
present adjudicació als licitadors.
Sisè.- Que un cop publicada la present resolució al perfil del contractant, es notifiqui la
present resolució a l’adjudicatària així com a la resta de licitadores i candidates
presentades en el procediment, tot informant-les que, contra la present resolució, que
exhaureix la via administrativa, poden interposar de forma alternativa, els següents
recursos: o bé recurs potestatiu de reposició, a interposar davant la Batlia, en el termini
d’un mes, comptador des de l’endemà de la notificació de la present resolució, o bé
directament recurs contenciós administratiu, a interposar davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la
notificació d’aquesta resolució; tot això sense perjudici que els interessats puguin
interposar aquells altres recursos que en considerin procedents.
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Vuitè.- Ordenar que un cop formalitzat el contracte, es publiqui al Tauler de contractació
de l’Ajuntament d’Alcúdia, l’anunci de formalització del contracte en el termini màxim
de quinze dies des de la data de formalització del contracte.
Alcúdia, en data de la signatura,
Intervingut i conforme,
La Regidora Delegada d´Hisenda,
La interventora,
Contractació i Estadística,
Caterina Crespí Serra

Joana Maria Bennàsar Serra

Davant meu,
El secretari,
Joan Seguí Serra.

