
 
Ajuntament de Maria de la Salut

 

  

 

 

 

HIGINIO CASCON NOGALES, Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Maria de la 
Salut ( Illes Balears ), 

 

C E R T I F I C : 

 

Que, a la Sessió Extraordinària i Urgent del Ple, de data 21 de maig de 2018, es va 
prendre, amb la majoria preceptiva, el següent acord, que, transcrit, diu: 

 

“ 3.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, OBRES PROPOSTA 
D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “ PROJECTE ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS 
CENTRE SOCIOCULTURAL AJUDES ESPECIALS 2017-2018.

 

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA “ PROJECTE 
ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS CENTRE SOCIOCULTURAL “ Pla d’Ajudes 
Especials 2017-2018. Consell de Mallorca. 

 

Antecedents: 

 

En data 18 de maig de 2018, davant la Mesa de Contractació constituïda a l’efecte per 
a l’obertura dels sobres 2 i 3 del Procediment de Litació, amb el següent resultat:

 

Sobre 2:

 

Licitador                                                                                                                          Preu Ofert                       Puntuació Import Oferta Preu

 

Building and Reforms 2017, S.L.   148.704,24.- €    Preu superior al preu Index

                                                                                        No es pot valorar i exclou 

                                                                                        l'empresa de la negociació. 

                                                                                       ( Incompliment de l'article 

                                                                                   13.5 del Plec de Condicions ) 
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Llabrès Feliu, S.L.U.                         138.850,32.-                                10,00.- punts

 

Sobre 3:

 

Licitador                                                                                                                                      Ofertes Millores                    Puntuació Millores      Plec

 

Building and Reforms 2017, S.L.       Cap millora                            Exclosa

 

Llabrès Feliu, S.L.U.                         Rehabilitació cisterna               20,00

 

 

TOTAL PUNTUACIÓ LICITADORS A LA FASE DE PRÈVIA A LA NEGOCIACIÓ :

 

Licitador                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Puntuació Total

 

Building and Reforms 2017, S.L.                                                               Exclosa

 

Llabrès Feliu, S.L.U.                                                                                    30,00 

 

D’acord amb els terminis del tràmit de negociació dut  terme al punt anterior, i vist que 
que, d’acord amb el previst en el PCAP, va resultar com a única empresa per a 
continuar el procediment Llabrès Feliu, S.L., es va acordar la seva convocatòria pel 
tràmit de negociació que s’ha dut a terme davant el Ple Extraordinari i Urgent de 
l’Ajuntament de Maria de la Salut. A aquests efectes, l’empresa va comparèixer 
mitjançant escrit, al qual manifesta que manté les condicions de la Proposta 
presentada. 

                               . 

De conformitat amb l’exposat en les clàusules 13 i següents del Plec de Condicions 
que regeix el contracte, així com el seu Quadre de Característiques, Es proposa 
l’adopció del  següent acord

 

1.- L’adjudicació provisional  de l’obra “ PROJECTE ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS 
CENTRE SOCIOCULTURAL “ Pla d’Ajudes Especials 2017-2018,  a l’empresa 
Llabrès Feliu, S.L.U., en les següents condicions: 

 

Licitador                                                                                                     Preu                                       Ofertes millores                                          Puntuació Final 
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Llabrès Feliu, S.L.U          138.850,32.-  €  Rehabilitació cisterna                30 punts. 

 

2.- Requerir l’empresa perquè en el termini de deu dies hàbils a partir de la recepció 
del present acord, presenti la següent documentació per tal de procedir a l’adjudicació 
definitiva:      

. Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries. 

. Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 

. Acreditació de la solvència econòmica 

. Acreditació de la solvència tècnica.

. Presentació de la garantia definitiva, per import del 5% del preu d’adjudicació. 

3.-  Notificar el present acord al licitador interessat per procedir a l’adjudicació definitiva 
una vegada presentada la documentació requerida, i continuar la tramitació de 
l’adjudicació amb la presentació de la garantia definitiva i la formalització del contracte. 

4.- Notificar l’acord d’adjudicació a la resta de licitadors i publicar –la al Perfil del 
Contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Maria de la Salut.  

    Assabentats els assistents, s’acorda l’aprovació de la Proposta.  

 

       I perquè així consti, i als efectes oportuns, expedesc el present, d’ordre i amb el 
vist i plau del Batle-President, a Maria de la Salut,  

     Vist i plau, 

El Batle-President, Guillem Jordà Bauzà. 
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