
CONTRACTE  D'OBRES  PER  PROCEDIMENT  NEGOCIAT  SENSE  PUBLICITAT

PER A LA INSTAL·LACIÓ I/O ADEQUACIÓ D'HIDRANTS PER A EMERGÈNCIES 

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

El  Consell  Executiu  del  Consell  de Mallorca,  en sessió de dia 17/5/2017, ha concedit  una
aportació econòmica a l'Ajuntament de Porreres per a la instal· lació i/o adequació d'hidrants en
el municipi, la qual s'ha publicat en el BOIB núm. 67 d'1/6/2017.

Vist que mitjançant Resolució d'Alcaldia de data 17/11/2017 es va aprovar l'expedient i els
Plecs  de  Clàusules  Administratives  per  a  l'adjudicació  de  les  obres  consistents  a  «millora
d'hidrants al nucli urbà de Porreres», per procediment negociat sense publicitat, així mateix es
va procedir a autoritzar la despesa que suposa l'adjudicació d'aquest. Segons el projecte s'han de
realitzar  les  obres  necessàries  per  a  la  implantació  de  tres  hidrants  de  columna  nous  que
complementin la xarxa existent i a la vegada realitzar l'adaptació de 12 hidrants existents per tal
de disposar de punts d'abastiment d'aigua per als bombers per tal de facilitar la tasca i millorar
l'efectivitat en cas d'emergència. S'inclou la millora de 4 hidrants existents, actualment sense
aigua. L'import del present contracte ascendeix a la quantia de  24.414,67 euros i 29.541,75
euros d'IVA. L'Impost sobre el Valor Afegit suposa un total de 5.127,08 euros.

S'han sol· licitat  ofertes a les següents empreses capacitades per l'òrgan de contractació: Vias y
Obras Publicas SA, CIF A07053374; Amer E Hijos Sa, CIF A07296536, Hermanos Gost Simo
SA,  CIF  A07245517,  Construcciones  Olives  SL,  CIF  B07159676,  Seguridad Isla  SL,  CIF
B07855034, Afex Hormigones SL, CIF B57889206. 

El 28/11/2017 s'ha emès el següent informe tècnic sobre la valoració d'ofertes de la licitació per
part de l'enginyer Mateo Estrany Pieras ICCP col. 9522: 

«Objecte. Ens comana l’Ajuntament de Porreres de realitzar la valoració tècnica i econòmica de
les ofertes. Atenent a la clàusula desena del Plec del Procediment Negociat, s'ha de valorar
d'una  banda  l'oferta  econòmica  (60  punts)  i  d'altra banda  l'execució  o  no  de  les  millores
tècniques proposades (40 punts).

Ofertes. S'han rebut quatre ofertes

Puntuació. S'adjunta quadre en el qual es detalla el nom del licitador, la seva oferta econòmica, 
si han ofert les millores tècniques sense cost per a l'Ajuntament i en conseqüència la valoració 
de cada apartat.

Resultat. A la vista de l'anterior l'empresa GERMANS GOST SIMÓ és la que ha presentat una 
oferta amb millor puntuació.”



CONTRACTE  D'OBRES  PER  PROCEDIMENT  NEGOCIAT  SENSE  PUBLICITAT
PER A MILLORA D'HIDRANTS AL NUCLI URBÀ DE PORRERES

La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 6, 76, 87.5, 121 i següents, 151.3, 169, 170, 178, 229 i següents del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, 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). 
— La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques

Per  tot  això,  vist  l'informe  tècnic  anterior,  tenint  en  compte  els  aspectes  de  negociació,
examinada la documentació i  de conformitat  amb l'establert  en l'article 151 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. Classificar les proposicions presentades pels candidats de conformitat amb el següent
ordre decreixent:

1. Hermanos Gost Simo SA, CIF A07245517
2. Seguridad Isla SL, CIF B07855034
3. Afex Hormigones SL, CIF B57889206
4. Vias y Obras Publicas SA, CIF A07053374.

SEGON. Notificar i  requerir a  Hermanos Gost Simo SA, CIF A07245517, licitador que ha
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè presenti la documentació acreditativa
de la possessió i validesa dels documents exigits a l'apartat primer de l'article 146 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com la documentació justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa l'acreditació d'això, de
disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució
del contracte conforme a l'article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'haver constituït la garantia
definitiva que sigui procedent.

TERCER. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost vigent de
despeses.

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

Porreres, 4/12/2017


