
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE  SERVEI DE
NETEJA VIÀRIA (BOIB NÚM. 53 DE 4/5/2017)

ANTECEDENTS DE FET

Amb data 27/4/2017 per la Regidoria de Medi Ambient es va detectar la necessitat de realitzar
la contractació del servei de neteja viària a causa de la manca de recursos materials o personal
propis  per  dur-ho  a  terme.  Donades  les  característiques  del  servei  es  considera  que  el
procediment més adequat és el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa,
diversos criteris d'adjudicació.

Mitjançant Resolució d'Alcaldia de data 27/4/2017 es va aprovar l'expedient de contractació
juntament amb els Plecs de Clàusules Administratives i  de Prescripcions Tècniques per a
l'adjudicació  del  servei,  per  procediment  obert,  oferta  econòmicament  més  avantatjosa,
diversos criteris d'adjudicació. Així mateix es va autoritzar la despesa que suposa l'adjudicació
d'aquest, convocant la seva licitació.

Amb data 4/5/2017 es va publicar anunci de licitació per termini de quinze dies en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 53 i en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació, a fi
que els interessats presentessin les seves proposicions.

Durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient:
— Serveis Urbans 2012 SL amb CIF B57787608
— Fomento de Contrucciones y Contratas SA amb CIF A28037224
— COEXA SA amb CIF A07042435
— SIFU Balears SL amb  CIF B57103525
— Melchor Mascaró amb CIF  A07045248

Amb data 8/6/2017 es va constituir la Mesa de contractació per a l'obertura dels sobres A que
fan  referència  a  la  documentació administrativa i  els  sobres  C que cotnen els  criteris  la
ponderació dels quals dep'ren d'un judici de valor. El 20/6/2017 es va emetre informe de
valoració  tècnica  per  part  de  l'empresa  Gram.  El  26/6/2017  es  va  reunir  la  Mesa  de
contractació per a l'obertura dels sobres B que contenen l'oferta econòmica, la qual proposa a
l'òrgan de contractació l'adjudicació del  contracte a l'empresa Melchor  Mascaró amb CIF
A07045248 en haver obtingut la puntuació més alta.

Amb data 27/6/2017, es va requerir al licitador que va presentar l'oferta econòmicament més
avantatjosa, perquè presentés la documentació justificativa a la qual fan referència els articles
146.1 i 151.22 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com justificació
de la constitució de la garantia definitiva i,  a més, que disposa dels mitjans que s'hagués
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.

Dins el termini atorgat a l'efecte, el licitador va presentar els documents justificatius inclosa la
constitució de la garantia definitiva per import de 6.830,02 €.

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:



• Els articles 10, 19, 22, 53, 109 i 110, 138 i següents, 157 a 161 i 301 a 312 i disposició
addicional segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre.

• El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

• El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de
la Llei  de Contractes de les Administracions Públiques (articles vigents després de
l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).

• La  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en l'article 151.4 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei
de  Contractes  del  Sector  Públic,  aprovat  pel  Reial  decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de
novembre, RESOLC

PRIMER. Adjudicar a l'empresa Melchor Mascaró SA amb CIF A07045248 el contracte de
serveis  de  neteja  viària,  per  procediment  obert,  oferta  econòmicament  més  avantatjosa,
diversos criteris d'adjudicació per un import total del contracte de 136.600,49 € i 13.660,05 €
corresponents a l'IVA per un termini de tres anys, sense pròrroga. 

SEGON. Disposar la despesa de 18.124,05 € amb càrrec a la partida pressupostària 163 22700
del pressupost vigent de despeses per a l'exercici 2017.

TERCER. Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

QUART.  Notificar  a  l'adjudicatari  del  contracte,  la present  Resolució  i  citar-li  per  a  la
signatura del contracte que tindrà lloc el 18/7/2017.

CINQUÈ. Publicar  la  formalització  del  contracte  de serveis  en  el  Perfil  de contractant  i
publicar anunci en el Butlletí Oficial en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la
data de la present Resolució.

SISÈ. Comunicar-ho als òrgans externs fiscalitzadors en els termes indicats a la llei. 

Porreres, 11/7/2017


