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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ PER 

PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, MITJANÇANT 

OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DEL SUBMINISTRAMENT, LA 

INSTAL·LACIÓ I EL MANTENIMENT D’UN BOMBEIG SUBMERGIT 

D’AIGUA MARINA A LA PLATJA DE CALA SANTANYÍ  DEL TERME 

MUNICIPAL DE SANTANYÍ. 

  

Lloc: Ajuntament de Santanyí 

Data: 10 d’abril de 2018 

Horari: 12:00 h 

Hi assisteixen: 

Presidenta: Antonio Matas Blanch, tinent de batle de l’Ajuntament.  

Vocals:  

Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament. 
Aina Bonet Vidal, interventora de l’Ajuntament.  
Miquel Nadal Ribas, enginyer de l’Ajuntament. 
Miquel Adrover Palou, enginyer de l’Ajuntament. 

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

 
 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Es reuneix la Mesa de Contractació un cop transcorregut el termini de tres dies hàbils 

concedit a la mercantil “INSTALACIONES HIDRAULICAS SA”,  per tal que esmenés 

la seva declaració responsable indicant el seu objecte social. Dins d’aquest termini 

l’empresa ha esmenat la seva documentació i el seu objecte social s’ajusta a l’objecte 

del contracte, per tant’ s’acord la seva admissió a la licitació. 
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Seguidament, la Mesa de Contractació acorda procedir, en audiència pública, a 

l’obertura dels sobres “B” dels licitadors presentats. Assisteix a aquest acte: 

 

MPR, amb dni XXXXXX28-L, en representació de la mercantil “SOCIEDAD DE 

FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE SA (FACSA). 

 

• Proposició núm.1 presentada per “INSTALACIONES HIDRAULICAS SA”: 

ofereix realitzar el subministrament i la instal·lació per un preu de 46.249,16 

euros IVA inclòs, i ofereix realitzar el manteniment per un preu de 29.100,50  

euros IVA inclòs, no oferint un augment del termini de garantia de les obres 

d’instal·lació (1 any obligatori + 0 ), ni tampoc oferint un augment del termini 

de garantia de les bombes (2 anys obligatoris+ 0  anys).  

 

•  Proposició núm. 2 presentada per “SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 

CASTELLONENSE SA (FACSA) “:ofereix realitzar el subministrament i la 

instal·lació per un preu de 37.152,61 euros IVA inclòs, i ofereix realitzar el 

manteniment per un preu de 29.071,36 euros IVA inclòs, oferint un augment del 

termini de garantia de les obres d’instal·lació en 4 anys (1 any obligatori + 4), 

oferint un augment del termini de garantia de les bombes en 4 anys (2 anys 

obligatoris+ 4 anys).  

 

A continuació, els membres de la Mesa, procedeixen a la valoració de les ofertes, la 

qual queda baremada de la forma següent:  
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Núm. 

Proposta 

Millora preu  

subministrament 

i instal·lació 

(fins a 60 punts) 

Millora preu 

manteniment 

(fins a 20 

punts) 

Augment 

garantia 

obres 

(fins a 10 

punts) 

Augment 

garantia 

manteniment 

(fins a 10 

punts) 

Puntuació 

total (fins 

a 100 

punts) 

1 48,20 19,98 0 0 68,18 

2 60 20 10 10 100 

 

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

presentada per l’entitat “SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 

CASTELLONENSE SA (FACSA),  amb un total de 100 punts. 

 

Així, la Mesa proposa l’adjudicació d’aquest contracte a l’entitat “SOCIEDAD DE 

FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE SA (FACSA).   

 

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.  


