AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE D’OBRES PER LA DOTACIÓ I REFORMA DE LES
INFRAESTRUCTURES DE LA URBANITZACIÓ NORIA RIERA,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA CLÀUSULA 11.3 PCAP (EMPAT)
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A la Sala de Juntes de l’Ajuntament des Castell, sent les 11’45 h del dia 30
d’abril del 2019, es constitueix la Mesa de Contractació, quedant com segueix:
President: Sr. José Luis Camps Pons, Batlle
Vocals:
Sr. Miguel Angel Cardona Doyle, secretari municipal
Sr. Manu Benito Reviriego, interventor municipal
Sr. Joan Josep Tomás Saborido, arquitecte municipal
Secretària: Sra. Juana Cardona Carreras, administrativa de Contractació
Constituïda la Mesa, en acte intern, en relació a la contractació de referència, la
secretària de la Mesa recorda a la resta de membres que en data 23/04/2019,
es va requerir als licitadors ANTONIO Y DIEGO, S.A. i CONSTRUCCIONES
OLIVES, S.L. que presentessin la documentació acreditativa segons la clàusula
11.3 de l’empat produït entre les dues empreses.
Els licitadors, conforme al requeriment efectuat pel president de la Mesa, han
presentat, en data 24 i 25/04/2019, la següent documentació administrativa:
- Antonio y Diego, S.A.:
* Manifestació en referència al termini de garantia addicional, que
compren 5 anys més en referència a l’any establert, resultant un termini de
garantia total de 6 anys.
* Acreditació en % dels treballadors en plantilla eventuals, indefinits i
dones empleades del total de personal contractat, acompanat de l’informe de
treballadors en alta a la seguretat social.
- Construcciones Olives, S.L.:
* Declaració responsable integració a la seva plantilla de 2 persones en
situació d’exclusió social, % de contractes temporals i % de dones empleades
sobre el total de personal contractat, acompanyat de l’informe de treballadors
en alta a la seguretat social.
* Manifestació expressa del termini de garantia addicional, en 5 anys
més, resultant un termini de garantia total de 6 anys.
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AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
Després de l’examen d’aquesta documentació i de l’aplicació per ordre
dels criteris socials, segons consten a la clàusula 11.3 del PCAP (empat) la Mesa
ha considerat que l’empresa que compleix amb aquest criteris és l’empresa
Construcciones Olives, S.L., atès que, en concret, dona compliment a l’apartat a)
de la clàusula de referència.
Per tant, els membres de la Mesa proposen a l’òrgan de contractació:

PRIMER.- Avaluar les ofertes que resulten admisibles, classificant-les per ordre
decreixent.
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NÚM. OFERTA
1
2
3

LICITADOR
CONSTRUCCIONES OLIVES, S.L.
ANTONIO Y DIEGO, S.A.
JUAN MORA, S.A.

PUNTUACIÓ
64
64
49

SEGON.- Realitzar proposta d’adjudicació a favor de l’empresa Construcciones
Olives, S.L.
TERCER.- Requerir a la empresa que ha obtingut la millor puntuació
mitjançant comunicació electrònica que constitueixi la garantia definitiva, i
presenti la documentació justificativa segons la clàusula 18 del PCAP, tot això
en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament de la comunicació.

A continuació el Sr. President dona per finalitzada la reunió a les 11’55 h.
signant els membres de la Mesa, as Castell en la data que figura en la signatura
electrònica del document.
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Juana Cardona Carreras
30/04/2019 12:28:05
signatura electrònica
Es Castell

Miguel Ángel Cardona Doyle.
Secretari interí.
30/04/2019 12:38:09
Signatura electrònica
Es Castell

José Luis Camps Pons
30/04/2019 13:18:10
Alcalde - President
Ajuntament Es Castell

Manuel Benito Reviriego
30/04/2019 13:22:48
Signatura electrònica
Es Castell

Joan Josep Tomas Saborid
02/05/2019 7:53:13
Signatura electrònica
Es Castell

