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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 D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL CAL Ó D’EN 

BUSQUES I DEL CALÓ D’EN BOIRA DE CALA FIGUERA DEL T ERME 

MUNICIPAL DE SANTANYÍ 

  

Lloc:  Ajuntament de Santanyí 

Data: 10 de maig de 2017 

Horari:  12.30 h 

Hi assisteixen: 

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

Vocals:  

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 

Adrover, enginyer industrial de l’Ajuntament de Santanyí.  

 

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 
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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: 

 

Empreses 

Protecció 

quadre 

(Si/No)  

Fitxa 

Característiques 

(Si/No) 

Incorporación de protección 

sobretensiones en el cuadro 

general de protección y control  

(fins a 15 punts) 

Proposició 1 

SAMPOL INGENIERIA Y 

OBRAS, SA 

S S 15 punts 

Proposició 2 

BARTOLOMÉ MAS PERELLÓ 

S S 12,6 punts 

Proposició 3 

FERPEGAR, SL 

S N 0 punts 

Proposició 4 

NITLUX SA 

S S 15 punts 

Proposició 5 

YOMEE ENERGY SERVICES, SL 

S S 10,4 punts 

 

S’ha d’aclarir que, pel que fa a la millora d’incorporar al quadre general protecció de 

sobre-tensions, només s’han valorat les proposicions que, a més d’indicar que la 

posaran, han aportat la fitxa de característiques tècniques de la protecció que proposen, 

per tal de justificar les característiques tècniques de la protecció que permetin valorar-la. 
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Per la qual cosa, atès que l’entitat Ferpegar SL no ha presentat la fitxa de 

característiques que permeti valorar-la, no s’ha pogut valorar. 

 

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 “SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, SA”, ofereix 

realitzar el contracte per un preu de 72.796,87 euros IVA inclòs, amb un augment del 

termini de garantia de l’equip d’il.luminació (LEDs i driver) en 10 (1+9) anys i 

amplia el termini de garantia de la resta de la instal.lació i de les obres en 5 (1+4) 

anys.  

- Proposició núm. 2 presentada per “BARTOLOMÉ MAS PERELLÓ”, ofereix 

realitzar el contracte per un preu de 68.891,35 euros IVA inclòs, amb un augment del 

termini de garantia de l’equip d’il.luminació (LEDs i driver) en 10 (1+9) anys i 

amplia el termini de garantia de la resta de la instal.lació i de les obres en 5 (1+4) 

anys.  

- Proposició núm. 3 presentada per “FERPEGAR, SL”, ofereix realitzar el contracte 

per un preu de 73.434,90 euros IVA inclòs, amb un augment del termini de garantia 

de l’equip d’il.luminació (LEDs i driver) en 3 (1+3) anys i amplia el termini de 

garantia de la resta de la instal.lació i de les obres en 4 (1+3) anys.  
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- Proposició núm. 4 presentada per “NITLUX SA”, ofereix realitzar el contracte per 

un preu de 65.526,34 euros IVA inclòs, amb un augment del termini de garantia de 

l’equip d’il.luminació (LEDs i driver) en 10 (1+9) anys i amplia el termini de 

garantia de la resta de la instal.lació i de les obres en 5 (1+4) anys.  

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

realitzar el contracte per un preu de 65.428,33 euros IVA inclòs, amb un augment del 

termini de garantia de l’equip d’il.luminació (LEDs i driver) en 10 (1+9) anys i 

amplia el termini de garantia de la resta de la instal.lació i de les obres en 5 (1+4) 

anys.  

 

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 57,5 

punts) 

Augment del 

termini de 

garantia de l’equip 

d’il· luminació  

(fins a 13,5 punts) 

Augment del termini de 

garantia de tota la resta 

de la instal· lació i de les 

obres  

(fins a 14 punts) 

TOTAL 

(fins a 85 

punts) 

 

Proposició 1 

SAMPOL INGENIERIA 

Y OBRAS, SA 

 

51,68 punts 

 

 

 13,50 punts 

 

 

14 punts 

 

 

 79,18 punts 

 

Proposició 2 

BARTOLOMÉ MAS 

PERELLÓ 

54,61 punts 13,50 punts 14 punts 82,11 punts 

Proposició 3 

FERPEGAR, SL 

51,23 punts 3 punts 10,50 punts 64,73 punts 

Proposició 4 

NITLUX SA 

57,41 punts 13,50 punts 14 punts 84,91 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 NITLUX SA  amb un total de  99,91 punts. 

Proposició 5 

YOMEE ENERGY 

SERVICES, SL 

57,50 punts 13,50 punts 14 punts 85 punts 

OFERTES  Criteris quantificables 

automàticament (fins 

a 85 punts)  

Criteris que 

depenen d’un 

judici de valor 

(fins a 15 punts)  

TOTAL 

(fins a 70 

punts) 

 

Proposició 1 

SAMPOL INGENIERIA Y 

OBRAS, SA 

79,18 punts 15 punts 94,18 punts 

Proposició 2 

BARTOLOMÉ MAS PERELLÓ 

82,11 punts 12,6 punts 94,71 punts 

Proposició 3 

FERPEGAR, SL 

64,73 punts 0 punts 64,73 punts 

Proposició 4 

NITLUX SA 

84,91 punts 15 punts 99,91 punts 

Proposició 5 

YOMEE ENERGY SERVICES, 

SL 

85 punts 10,4 punts 95,40 punts 
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Així, la Mesa proposa l’adjudicació d’aquest contracte a l’entitat  NITLUX SA.    

 

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. 

  

 


