
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

EXPEDIENT: SUBSTITUCIÓ XARXA D’ AIGUA POTABLE I NOU PAVIMENT ASFÀLTIC

Dia: 8 de setembre de 2014 
Horari: de 10.30  a 11.00 h 

Membres assistents: 
Vocals: 
- El Batle president, Bartomeu Alemany Benassar.
- La secretària- interventora, Paula Baltasar Cozar municipal, com a vocal.
- Regidora de la Junta de govern local, Angela Candel Mora.
- El portaveu del grup municipal amb major nombre de regidors de l’oposició, Pere Perelló Amengual.
- L’arquitecte tècnic municipal, Joan Palou Crespí.

Secretària, amb veu i sense vot:
- L’administrativa municipal, Pilar Miró Pons. 

 Proposicions presentades: 

- SIQUIER SA
- MAB
- AMER
- GOST SIMÓ
- COEXA
- MELCHOR MASCARÓ
- VOPSA
- EXCAVACIONS GUIEM
- MAN

Una vegada finalitat el termini de subsanació de deficiències detectades a les empreses. 

Atès l’informe del tècnic Joan Palou Cantallops de data 5 de setembre de 2014. Atès l’escrit de l’empresa
Construcciones y Pavimentaciones Siquier SA de data 3 de setembre de 2014. La mesa de contractació
acorda: 

1. Aprovar l’informe del tècnic Joan Palou Cantallops de data 5 de setembre de 2014 que atorga a les
empreses les següents puntuacions del criteris d’adjudicació que s’han valorat amb l’obertura del sobre 3.

2.  En  relació  amb l’escrit  de  l’empresa Construcciones  y  Pavimentaciones  Siquier  SA de  data  3 de
setembre de 2014, la mesa acorda inadmetre la petició de l’esmentada empresa pels següents motius: 

- quant al motiu primer de l’escrit, la mesa considera degudament justificat l’exigència del requisit
de certificació al RERA ja que amb molta probabilitat de l’execució del projecte es poden derivar
treballs que suposin el maneig d’aquest material. Per altra banda les possibles inconveniències
als plecs o al projecte s’han de fer dins el termini d’exposició pública dels mateixos, termini que
es troba sobradament finalitzat. 

- quant al motiu segon, la subcontractació no esta permesa al present procediment tal com detalla
la clàusula 19 dels plec de clàusules administratives particulars. 

3. Exloure de la licitació les següents empreses per no haver presentat la documentació dins el termini de
subsanació de deficiències: Siquier SA; MAB i Gost Simó. 
4.  Admetre  a  la  licitació  les  següents  empreses  per  haver  subsanat  correctament  la  documentació
requerida: MAN SA i AMER e HIJOS. 
5.  Aprovar  la  següent  puntuació  de  les  empreses  licitadores  derivada dels  criteris  d’adjudicació  que
contenen els sobres 3:

º ECONÒMIQUES TÈCNIQUES EXECUCIÓ GARANTIA PROGRAMA MEDIS TOTAL 

VOPSA 50,00                15,47            10,00              12,00              8,00             9,00              104,47             
MAN 50,00                15,65            10,00              12,00              8,00             9,00              104,65             
AMER E HIJOS 50,00                15,47            10,00              12,00              8,00             9,00              104,47             
GUILLEM S.L. 50,00                37,16            10,00              10,00              8,00             9,00              124,16             
COEXA 50,00                45,00            10,00              12,00              9,00             9,00              135,00             
MELCHOR-MASCARO 47,87                18,94            10,00              12,00              8,00             9,00              105,81             



6. Publicar la present acta al perfil del contractista de l’Ajuntament de Búger als efectes oportuns. 

Búger, 8 de setembre de 2014

El batle president La secretària


