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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBE RT, 

TRAMITACIÓ ORDINÀRIA MITJANÇANT OFERTA ECONÒMICAMEN T 

MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACI Ó, DE 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MODIFICACIÓ DE LA INSTAL ·LACIÓ 

ELÈCTRICA DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL SECTOR 

CORRESPONENT A L’AVINGUDA PUNTA GROSSA DE CALA D’OR  

  

Lloc:  Ajuntament de Santanyí 

Data: 22 de març de 2017 

Horari:  12.00 h 

Hi assisteixen: 

President: Antoni Matas Blanch, tinent de batle de l’Ajuntament 

 

Vocals:  

Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament 

Ana María Bonet Vidal, interventora de l'Ajuntament  

Maria Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal 

Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal 

 

Secretari: Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

En primer lloc, els membres de la Mesa aproven per unanimitat dels presents l’informe 

tècnic de valoració de les propostes contingudes en el sobre B, que ha realitzat Miquel 

Nadal Ribas, redactor del projecte de modificació de la instal·lació elèctrica de 

l’enllumenat exterior del sector corresponent a l’avinguda Punta Grossa de Cala d’Or 

del terme municipal de Santanyí.  
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A continuació, es constitueix la Mesa de contractació i es declara la sessió pública per 

procedir a donar a conèixer la puntuació obtinguda en els criteris ponderables a través 

d’un judici de valor i procedir a l’obertura dels sobres C presentats, corresponents als 

criteris ponderables de forma automàtica i, si escau, realitzar la proposta d’adjudicació 

d’aquest contracte.  

 

A continuació, el Secretari de la Mesa informa als assistents que la puntuació obtinguda 

pels licitadors en els criteris ponderables a través d’un judici de valor és la següent: 

 

OFERTES  Eficiència 

energètica (fins a 

10 punts) 

  

Incorporació de 

protecció sobre-

tensions en el 

quadre general 

de protecció i 

control (fins a 10 

punts)  

Lluminàries 

d’acer 

inoxidable en 

lloc d’acer 

(fins a 10 

punts) 

  

TOTAL 

(fins a 30 

punts) 

 

Proposició 1 
UTE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
FERCASA SL – 
PATRIMONIS 
NICOLAU SL 

 
 0 punts 
 

 
0 punts 
 

 
 0 punts 
 

 
 0 punts 
 

Proposició 2 
SAMPOL INGENIERIA 
Y OBRAS SA 

0 punts 10 punts 2,81 punts 12,81 punts 

Proposició 3 
NITLUX SA 

0 punts 10 punts 10 punts 20 punts 

Proposició 4 
ENDESA ENERGÍA 
SAU 

0 punts 10 punts 7,51 punts 17,51 punts 

Proposició 5 
YOMEE ENERGY 
SERVICES SL 

0 punts 10 punts 0 punts 10 punts 

Proposició 6 
ROIG OBRES, 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT SA 

0 punts 0 punts 2,81 punts 2,81 punts 
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A continuació, es dóna l’oportunitat als licitadors presents d’examinar l’estat en què es 

troben els sobres C, perquè puguin comprovar que es troben en el mateix estat en què es 

trobaven en el moment de la presentació de les ofertes.  

 

A continuació, es procedeix a l’obertura dels SOBRES C, corresponents als criteris 

ponderables de forma automàtica presentats pels licitadors admesos per ordre de 

presentació, amb el resultat següent:  

 

- Proposició núm. 1 presentada per “UTE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

FERCASA SL – PATRIMONIS NICOLAU SL”, ofereix realitzar el contracte per un 

preu a pagar per l’Ajuntament de 161.082,46 euros IVA inclòs, i amplia el termini de 

garantia de l’equip d’il.luminació en 9 anys i amplia el termini de garantia de la resta 

de la instal.lació i de les obres en 4 anys. 

- Proposició núm. 2 presentada per “SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA”, amb 

CIF A07088206, ofereix realitzar el contracte per un preu a pagar per l’Ajuntament 

de 178.610,26 euros IVA inclòs, i amplia el termini de garantia de l’equip 

d’il.luminació en 9 anys i amplia el termini de garantia de la resta de la instal.lació i 

de les obres en 4 anys. 

- Proposició núm. 3 presentada per “NITLUX SA”, amb CIF A28168698, ofereix 

realitzar el contracte per un preu a pagar per l’Ajuntament de 158.602,59 euros IVA 

inclòs, i amplia el termini de garantia de l’equip d’il.luminació en 9 anys i amplia el 

termini de garantia de la resta de la instal.lació i de les obres en 5 anys. 

Proposició 7 
ELECNOR SA 

4 punts 0 punts 2,49 punts 6,49 punts 

Proposició 8 
IMESAPI SA 

0 punts 10 punts 0 punts 10 punts 

Proposició 9 
MICROLET LA 
MANCHA SL 

10 punts 0 punts 0 punts 10 punts 
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- Proposició núm. 4 presentada per “ENDESA ENERGÍA SAU”, amb CIF 

A81948077, ofereix realitzar el contracte per un preu a pagar per l’Ajuntament de 

181.593,51 euros IVA inclòs, i amplia el termini de garantia de l’equip 

d’il.luminació en 9 anys i amplia el termini de garantia de la resta de la instal.lació i 

de les obres en 4 anys. 

- Proposició núm. 5 presentada per “YOMEE ENERGY SERVICES SL”, amb CIF 

B98761133, ofereix realitzar el contracte per un preu a pagar per l’Ajuntament de 

130.927,14 euros IVA inclòs, i amplia el termini de garantia de l’equip 

d’il.luminació en 9 anys i amplia el termini de garantia de la resta de la instal.lació i 

de les obres en 4 anys. 

- Proposició núm. 6 presentada per “ROIG OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT 

SA”, amb CIF A07077969, ofereix realitzar el contracte per un preu a pagar per 

l’Ajuntament de 178.172,50 euros IVA inclòs, i amplia el termini de garantia de 

l’equip d’il.luminació en 9 anys i amplia el termini de garantia de la resta de la 

instal.lació i de les obres en 4 anys. 

- Proposició núm. 7 presentada per “ELECNOR SA”, amb CIF A48027056, ofereix 

realitzar el contracte per un preu a pagar per l’Ajuntament de 148.690,20 euros IVA 

inclòs, i amplia el termini de garantia de l’equip d’il.luminació en 4 anys i amplia el 

termini de garantia de la resta de la instal.lació i de les obres en 4 anys. 

- Proposició núm. 8 presentada per “IMESAPI SA”, amb CIF A28010478, ofereix 

realitzar el contracte per un preu a pagar per l’Ajuntament de 153.497,55 euros IVA 

inclòs, i amplia el termini de garantia de l’equip d’il.luminació en 9 anys i amplia el 

termini de garantia de la resta de la instal.lació i de les obres en 4 anys. 

- Proposició núm. 9 presentada per “MICROLET LA MANCHA SL”, amb CIF 

B13545934, ofereix realitzar el contracte per un preu a pagar per l’Ajuntament de 

108.638,40 euros IVA inclòs, i amplia el termini de garantia de l’equip 

d’il.luminació en 9 anys i amplia el termini de garantia de la resta de la instal.lació i 

de les obres en 4 anys. 
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Continua la Mesa de Contractació a porta tancada per realitzar la valoració de les ofertes 

presentades. 

 

OFERTES  Millora en el 

preu del 

contracte (fins a 

51 punts) 

  

. Augment del 

termini de 

garantia de 

l’equip 

d’il· luminació  

(fins a 9 punts)  

Augment del 

termini de 

garantia de tota 

la resta de la 

instal· lació i de 

les obres (fins a 

10 punts) 

  

TOTAL 

(fins a 70 

punts) 

 

Proposició 1 
UTE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
FERCASA SL – 
PATRIMONIS 
NICOLAU SL 

 
34,40 punts 
 

 
 9 punts 
 

 
 10 punts 
 

 
 53,40 
punts 
 

Proposició 2 
SAMPOL INGENIERIA 
Y OBRAS SA 

31,02 punts 9 punts 10 punts 50,02 
punts 

Proposició 3 
NITLUX SA 

34,93 punts 9 punts 10 punts 53,93 
punts 

Proposició 4 
ENDESA ENERGÍA 
SAU 

30,51 punts 9 punts 10 punts 49,51 
punts 

Proposició 5 
YOMEE ENERGY 
SERVICES SL 

42,32 punts 9 punts 10 punts 61,32 
punts 

Proposició 6 
ROIG OBRES, 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT SA 

31,10 punts 9 punts 10 punts 50,10 
punts 

Proposició 7 
ELECNOR SA 

37,26 punts 4 punts 10 punts 51,26 
punts 

Proposició 8 
IMESAPI SA 

36,10 punts 9 punts 10 punts 55,10 
punts 

Proposició 9 
MICROLET LA 
MANCHA SL 

51 punts 9 punts 10 punts 70 punts 
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Així, la puntuació total obtinguda per les propostes presentades i admeses a aquesta 

licitació és la següent:  

 

PUNTUACIÓ TOTAL 

 

En conseqüència, la proposta que ha obtingut més puntuació és la proposició  

presentada per l’entitat MICROLET LA MANCHA SL amb un total de  80 punts. 

 

Així, la Mesa proposa l’adjudicació d’aquest contracte a l’entitat  MICROLET LA 

MANCHA SL, amb la condició de què acrediti la viabilitat d’aquesta oferta, d’acord 

OFERTES  Criteris 

quantificables 

automàticament (fins 

a 70 punts)  

Criteris que 

depenen d’un 

judici de valor 

(fins a 30 punts)  

TOTAL 

(fins a 70 

punts) 

 

Proposició 1 
UTE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS FERCASA SL 
– PATRIMONIS NICOLAU 
SL 

 
 53,40 punts 
 

 
 0 punts 
 

 
 53,40 punts 
 

Proposició 2 
SAMPOL INGENIERIA Y 
OBRAS SA 

50,02 punts 12,81 punts 62,83 punts 

Proposició 3 
NITLUX SA 

53,93 punts 20 punts 73,93 punts 

Proposició 4 
ENDESA ENERGÍA SAU 

49,51 punts 17,51 punts 67,02 punts 

Proposició 5 
YOMEE ENERGY SERVICES 
SL 

61,32 punts 10 punts 71,32 punts 

Proposició 6 
ROIG OBRES, SERVEIS I 
MEDI AMBIENT SA 

50,10 punts 2,81 punts 52,91 punts 

Proposició 7 
ELECNOR SA 

51,26 punts 6,49 punts 57,75 punts 

Proposició 8 
IMESAPI SA 

55,10 punts 10 punts 65,10 punts 

Proposició 9 
MICROLET LA MANCHA SL 

70 punts 10 punts 80 punts 
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amb la normativa vigent. S’estableix un termini per presentar aquesta viabilitat fins el 

proper dia 27 de març a les 14.00 hores.   

 

En cas de què l’entitat MICROLET LA MANCHA SL no acreditàs la viabilitat 

d’aquesta oferta, es proposa l’adjudicació d’aquest contracte a l’entitat NITLUX SA, 

que no es troba en baixa temerària i és la segona oferta amb més puntuació. 

 

Una vegada llegida aquesta acta, la signen els membres de la Mesa de contractació i el 

licitador assistent, la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 

  

 
 

 

 

 

 

 


