AJUNTAMENT DES CASTELL
-Illes BalearsAJUNTAMENT DES CASTELL
DILIGÈNCIA: FAIG CONSTAR QUE LA DATA DE L'ACTA ES 27/03/18 I NO
27/03/17. LA SECRETARIA COMISSIÓ -JOANA CARDONA

ACTA DE DATA 27/03/2018 PER LES OBRES DEL PROJECTE
ELÈCTRIC I D’OBRA CIVIL PER LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ
D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL SECTOR CARRER BON AIRE
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Es reuneixen en data 27/03/2017 a les 13:30 hores, els membres de la comissió
negociadora que a continuació es relacionen, per l’estudi de les ofertes
presentades, per a la contractació de les obres del projecte elèctric i d’obra
civil per la reforma de la instal·lació d’enllumenat exterior del sector carrer Bon
Aire.
Sr. Florencio Conde Camarós, Regidor d’urbanisme
Sr. Antoni Benejam Barrionuevo, Secretari municipal
Sr. Antonio Tuduri Gibeli, Tresorer municipal
Sr. Joan Josep Tomás Saborido, Arquitecte municipal
Sra. Joana Cardona Carreras, actua com a secretaria de la mesa.
La mesa considera que l’oferta presentada per Miatec Innova, S.L., segons
l’article 85.3 del RLCAP, s’aprecien valors anormals o desproporcionats, per
presentar una rebaixa del 32,577631% en relació al pressupost base de licitació,
superior doncs a 25 unitats percentuals i d’acord amb els següents paràmetres:
Pressupost base de licitació: 147.943,78€ + IVA
Ofertes presentades:
- Antonio y Diego, S.A.: 127.272,73€ + IVA
- Rafel Pons Merino: 118.355,03€ + IVA
- Miatec Innova, S.L.: 99.747,20€ + IVA
L’ordre descendent de les ofertes és el següent:
1. Miatec Innova, S.L.
2. Sr. Rafael Pons Merino.
3. Antonio y Diego, S.A.
En aquest sentit l’article 85.3 RLCAP diu: Quan concorrin tres licitadors, les que
siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les
ofertes presentades. No obstant, s’excluirà per el còmput de dita mitja l’oferta
de quantia més elevada quant sigui superior en més de 10 unitats percentuals a
dit mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.
La comissió considera que la oferta de l’empresa Miatec Innova, S.L., es
desproporcionada i cal així mateix donar audiència a n’aquesta mercantil que,
d’acord amb l’art 152.3 del TRLCSP que justifiqui la valoració de l’oferta i precisi
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AJUNTAMENT DES CASTELL
-Illes Balearsles condicions de la mateixa, en particular al que fa l’estalvi que permeti el
procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les
condicions excepcionalment favorables de que disposa per executar la prestació,
la originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les disposicions
relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents en el lloc
que es vagi a realitzar la prestació.
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Igualment d’acord amb la clàusula 15.10 del PCAP i amb el mateix article, la
comissió negociadora haurà de sol·licitar l’assessorament tècnic corresponent.
També, si l’òrgan de contractació considera que l’oferta desproporcionada no
pot ser complida com a conseqüència dels valors desproporcionats, serà exclosa
de la classificació i s’acordarà l’adjudicació a favor de la proposició
econòmicament més avantatjosa d’acord amb l’ordre en que s’hagi efectuat la
classificació.
Per tot això, s’acorda donar un termini de 10 dies naturals a l’empresa Miatec
Innova, S.L., per presentar justificació dels valors anormals o desproporcionats.
Per últim, es declara finalitzat l’acte, essent les 14 hores i en prova de
conformitat, els assistents signen aquesta Acta, que elevam a l'òrgan de
contractació, als efectes oportuns, de la qual cosa la Secretaria certifica.

Signat as Castell, a la data que figura en la signatura electrònica del document.

La secretaria de la comissió negociadora,
Joana Cardona Carreras

Vist-i-Plau
El President
Florencio Conde Camarós
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