
RECTIFICACIÓ D’ERRADA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER 

PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I MITJANÇANT 

OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, PER DUR A TERME L’EXECUCIÓ DE LES 

OBRES DE REFORMA I CONDICIONAMENT DE L’ESPAI URBÀ DE SA 

PORTA MURADA 

 

 

Vista errada a l’acta de la mesa de contractació per procediment obert, tramitació 

ordinària i mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris 

d’adjudicació, per dur a terme l’execució de les obres de reforma i condicionament de 

l’espai urbà de sa porta murada, de les 13,00 hores de data 16/10/2014, es rectifica en 

el sentit següent: 

 

On diu: 

  

Els membres de la Mesa han procedit a l’obertura dels sobres A, corresponent a la 

documentació administrativa, i que una vegada comprovada la documentació presentada 

pels licitadors i que es troba ajustada a dret, amb excepció de les proposicions següents: 

 

- Proposició núm. 9 presentada per l’entitat Construcciones Llabrés Feliu SLU,  a 

la qual s’observa una errada en la quantia de la fiança provisional. 

- Proposició núm. 12, presentada per l’entitat Obras y mantenimiento de Mallorca 

SL, a la qual s’observa que el fax justificatiu de l’enviament per correu consta 

rebut a l’Ajuntament fora del termini de presentació de les ofertes.   

 

Per tot això, els membres de la Mesa, requereixen a les entitats esmentades perquè en el  

termini de 3 dies, que finalitzarà a les 14,00 hores del proper dia 20 d’octubre  de 2014, 

presenti la documentació justificativa que considerin oportuna per esmenar les 

deficiències descrites anteriorment.   

 

 

 

 

 



Ha de dir: 

 

Els membres de la Mesa han procedit a l’obertura dels sobres A, corresponent a la 

documentació administrativa, i que una vegada comprovada la documentació presentada 

pels licitadors i que es troba ajustada a dret, amb excepció de les proposicions següents: 

 

- Proposició núm. 9 presentada per l’entitat Construcciones Llabrés Feliu SLU,  a 

la qual s’observa una errada en la quantia de la fiança provisional. 

- Proposició núm. 12, presentada per l’entitat Obras y mantenimiento de Mallorca 

SL, a la qual s’observa que el fax justificatiu de l’enviament per correu consta 

rebut a l’Ajuntament fora del termini de presentació de les ofertes.  

- Així mateix en aquesta proposició núm. 12 no s’hi ha trobat la justificació 

d’haver constituït la fiança provisional per poder participar a la licitació.   

 

Per tot això, els membres de la Mesa, requereixen a les entitats esmentades perquè en el  

termini de 3 dies, que finalitzarà a les 14,00 hores del proper dia 20 d’octubre  de 2014, 

presenti la documentació justificativa que considerin oportuna per esmenar les 

deficiències descrites anteriorment.   

 

 

Santanyí a 16 d’octubre de 2014 

El secretari de la mesa  

 

Guillermo Mascaró Llinás 


