Contractació de la pavimentació asfàltica de les Vies Públiques d’Ariany.

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D’OBERTURA DE LES
OFERTES
Lloc: Ajuntament d’Ariany.
Data: 18 d’agost de 2014.
Hora: 09:00 hores.
Hi assisteixen:
Joan Ribot i Mayol, Batle de la Corporació qui actua com a President.
Joana Maria Pascual Sansó, 1ª Tinent de Batle qui actua com a Vocal.
Maria Caldentey Frontera, regidora de l’oposició, qui actua com a Vocal.
Actua de Secretari Miquel Vives Alcover, qui ho és de la Corporació. Qui actua amb
veu i sense vot.
Desenvolupament de la sessió:
1. L’objecte de la sessió és la constitució de la mesa i l’obertura dels sobres amb
les ofertes presentades pels licitadors per la contractació de l’obra anomenada
Pavimentació asfàltica Vies Públiques d’Ariany”.
2. Després de la constitució de la Mesa, el Secretari procedeix al recompte de les
ofertes presentades i a la confrontació d’aquestes amb els assentaments del
llibre registre; comunica al públic el nombre d’ofertes rebudes en forma i
termini, fora de termini i el nom dels candidats:
- PAVIMENTACIONES Y OBRAS CARBONELL S.A.
- OBRAS Y PAVIMENTOS MAN S.A.
- HERMANOS GOST SIMÓ S.A.
- VIAS Y OBRAS PÚBLICAS S.A.
- AGLOMERADOS DE FELANITX S.A.
- MATÍAS ARROM BIBILONI S.L.
- MELCHOR MASCARÓ S.A.
- COEXA S.A.
- AGLOMERADOS MALLORCA S.A.
Es convida als interessats perquè puguin comprovar els sobres presentats.
3. A continuació el President acorda procedir a l’obertura dels sobres amb les
propostes i a llegir-les en veu alta perquè siguin oïdes pels presents i el
Secretari ho pugui fer constar en acta:
Plica núm. 1: Pavimentaciones Y Obras Carbonell S.A. Oferta Econòmica: 217.369
€ Termini d’execució: 3 semanes Valoració total de les millores: Parc infantil en el
final del carrer Lladó 32.718€ i 7.410€ obra civil 2.100€ mobiliari urbà 7.136€
superfície total aglomerada. Total: 49.274 €. No s’especifica si el preu de la millora
és amb IVA o sense IVA. S’hauria d’especificar.
Plica núm. 2: Obras y Pavimentos Man S.A. Oferta Econòmica: 262.189 € Termini
d’execució: 15 dies. Valoració total de les millores: 13387,50 € 1500 metres
quadrats addicionals d’asfalt.

Plica núm. 3: Hermanos Gost Simó S.A. Oferta Econòmica: 260.330,58 € Termini
d’execució: 3 mesos Valoració total de les millores: 5570 metres quadrats
addicionals d’asfalt. 40.104 €. “ Bacheos” amb una valoració de 9000 €. Pla de
seguretat 1671 €. Total: 60.422,25 €.
Plica núm. 4: Vias y Obras Públicas S.A. Oferta Econòmica: 262.189,73 € Termini
d’execució: 2 setmanes. Valoració total de les millores: Arreglar es Camí de Ses
Tapereres – connexió amb el Camí des Camp, amb mur de contenció, etc.. per
31.279,92 € Alternativament aquesta millora es pot substituir per metres
addicionals d’asfalt.
Plica núm. 5: Aglomerados de Felanitx S.A. Oferta Econòmica: 260.330,58 €
Termini d’execució: 60 dies laborals ( de dilluns a divendres) Valoració total de les
millores: No posa valoració. “ Riego asfáltico de todas las Juntas, una vez
finalizados los Trabajos de pavimentación asfàltica”.
Plica núm. 6: Matías Arrom Bibiloni S.L. Oferta Econòmica: 254.324,04 € Termini
d’execució: 1 mes. Valoració total de les millores: 5925 metres quadrats d’asfalt
addicionals per 50.765, 54 € totals.
Plica núm. 7: Melchor Mascaró S.A. Oferta Econòmica: 254.324,04 € Termini
d’execució: 15 dies. Valoració total de les millores: 5775 metres quadrats
addicionals d’asfalt. No estan valorats.
Plica núm. 8: Coexa S.A. Oferta Econòmica: 220.868,52 €. Termini d’execució: 1
mes. Valoració total de les millores: 3000 metres addicionals d’asfalt sense el 19
% benefici industrial 22.500 €. Total: 26.775 € inclòs el benefici industrial.
Plica núm. 9: Aglomerados Mallorca S.A. Oferta Econòmica: 260.000€ Termini
d’execució: 4 mesos. Valoració total de les millores: 900 metres quadrats
addicionals més d’asfalt amb les mateixes condicions del projecte.
En l’expedient resten totes les ofertes presentades.
4. Un cop llegides i analitzades totes les ofertes i proposicions presentades, el
President de la mesa comunica als assistents i fa constar en acta que els
licitadors que ho desitgin poden presentar una nova proposició, modificar o
mantenir la que ja han presentat, abans de divendres dia 22 d’agost de 2014 a
les 14 hores en el registre general de l’Ajuntament, igualment en un sobre
tancat. En cas que no estigui en un sobre tancat no s’admetrà. Els motius que
al·lega per fer això és que es tracta d’un procediment negociat, que totes les
empreses poden saber les proposicions presentades pels altres licitadors i que
no interessa a l’Ajuntament rebaixar l’oferta econòmica sinó tenir altres millores
valorades econòmicament. La mesa es reunirà de bell nou la setmana següent
per dur a terme l’obertura dels nous sobres i l’anàlisi de les noves propostes,
les quals seran sotmeses a informe tècnic per la mesa abans de fer la proposta
d’adjudicació al Ple. Així mateix, comunica als presents que l’acta de la sessió,

on hi constarà el contingut de les propostes presentades, serà publicat en el
perfil del contractant de l’ajuntament d’Ariany.
Un cop finalitzat l’acte, el president el dóna per acabat a les 10.30 hores i signa
aquesta acta juntament amb els vocals i el Secretari, que en dóna fe.
El Batle
Joan Ribot Mayol
El Secretari, don fe

Miquel Vives Alcover.

El Vocal 1
Joana M. Pascual Sansó

El Vocal 3
M Caldentey Frontera

