
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MESURES D'ACCESSIBILIT AT I SEGURETAT EN
EL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS DE SES FORQUES 

Procediment:  contracte  d'obres  per  procediment  obert,  oferta  econòmicament  més  avantatjosa,
diversos criteris d'adjudicació.
Tipus de document: extracte de l'acte d'obertura dels sobres «1» i «3»
Dia i hora de la reunió: 23/2/2017 a les 20,30 hores. 
Lloc de celebració: Ajuntament de Porreres

Reunits a l'Ajuntament de Porreres el dia 23/2/2017 a les 20,30 hores es constitueix la Mesa de
contractació per a l'adjudicació del contracte d'obres de mesures d'accessibilitat i seguretat en el
camp municipal d'esports de Ses Forques. 

Es  procedeix  al  recompte  de  les  proposicions  presentades  i  a  la  seva  confrontació  amb  la
certificació de proposicions, comunicant al públic el nombre de proposicions rebudes en forma i
termini,  fora  de  termini,  i  el  nom  dels  licitadors. Es  convida  als  interessats  perquè  puguin
comprovar els sobres presentats.

A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats dintre del termini i en
la forma escaient, i es procedeix a l'obertura dels sobres «A» que fan referència a la documentació
administrativa.  S'examina  formalment  la  documentació  presentada  i  es  declaren  admeses  les
següents proposicions:

• AFEX. CIF A07062367
• Obras y pavimentos MAN SAU. CIF A07017874
• Melchor Mascaró SAU CIF A07045248
• Contratistas Mallorquines Asociados SA CIF A07017866
• Sincronización técnica SL CIF B57577587

La Mesa de contractació rebutja les següents: 
• Aglomerados Mallorca SA. CIF A07115934, atès que no es permet la subcontractació .
• SYDLA XXI, Construccions, per haver-se presentat fora de termini.

En l'expedient queden totes les proposicions presentades, tant les admeses com les rebutjades.

A continuació es procedeix a l'obertura dels Sobres «C», que inclouran els criteris la ponderació
dels quals depenguin d'un judici de valor, en acte públic. Després de la lectura de les proposicions,
es remeten les mateixes als Serveis Tècnics per a la seva valoració conformement als criteris i a la
ponderació establerts en el Plec.

La presidència dóna per acabada la reunió a les 20,55 hores. 


