PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE
D’OBRES DEL VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE EL CARRER DE LA SANTA CREU (CARRETERA A
MONTUÏRI) I EL CARRER PONT (PORRERES). EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM. 2/2018

Expedient núm.: C2/S129/2018
Acta de la Mesa de Contractació d'Obertura dels sobres A
Procediment: Contracte d'obres per Procediment Obert.
Dia i hora de la reunió: 19/9/2018 a les 10,15 hores
Lloc de celebració: Porreres
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES A
Reunits les dependències municipals de la Casa Consistorial, el dia 19/9/2018 a les 10,00 hores, es
constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació del següent contracte:
Tipus de contracte:Obres
Objecte del contracte: construcció del vial de connexió entre el carrer de la Santa Creu i Pont
Procediment de contractació: obert
Tipus de Tramitació: ordinària
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 903.031,29 €
IVA%:189.636,57 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 1.092.667,86 €
Durada de l'execució: 8 mesos
Després de la constitució de la Mesa, el Secretari procedeix al recompte de les proposicions presentades i
a la seva confrontació amb la certificació de proposicions, comunicant al públic el nombre de
proposicions rebudes en forma i termini, fora de termini, i el nom dels licitadors. Es convida als
interessats perquè puguin comprovar els sobres presentats. A continuació, es procedeix a la qualificació
prèvia dels documents presentats dintre del termini i en la forma escaient, ordenant el President l'obertura
dels sobres «A» que fan referència a la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs.
La Presidència acorda procedir a examinar formalment la documentació presentada, donant fe el Secretari
de la relació de documents que figuren.
Licitador
CIF
1
Aglomerados Mallorca SA
A 07115934
2
Excavaciones S'Horta
A 07442668
3
Matías Arrom Bibiloni SL
B 57465213
4
Afex Obras & Servicios
A 07062367
5
Vitrac Obra Pública SL
B 57207714
6
Obras y Pavimentaciones Man SAU
A 07017874
7
Melchor Mascaro
A 07045248
8
Amer Obres i Serveis
A 07296536
Un cop analitzat el contingut del sobre A s'ha detectat que les següents empreses no justifiquen
adequadament el compliment de les obligacions legal en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.
Segons l'article 71.1.1d) de la 9/2017 LCSP no podran contractar les empreses de més de 250 treballadors
que no compleixin amb l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat de conformitat amb el disposat amb l'art.
45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes. Per la qual cosa, la Mesa
requereix a les empreses que s'indiquen a continuació que ho acreditin en el termini de 3 dies hàbils
(segons l'article 141.2 in fine LCSP):
Licitador
Aglomerados Mallorca SA
Excavaciones S'Horta
Obras y Pavimentaciones Man SAU

CIF
A 07115934
A 07442668
A 07017874

El President dóna per acabada la reunió a les 10,30 hores. I perquè quedi constància del tractat, jo, el
Secretari, redacto Acta que sotmeto a la signatura del President i Vocals.

