AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Tel. 971653002 / fax 971642231
Plaça Major, 12
07650 Santanyí

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT,
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I MITJANÇANT OFERTA ECONÒMICAMENT
MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, EL
SERVEI DE VIGILÀNCIA I SOCORRISME A LES PLATGES DE CALA
SANTANYÍ, CALA GRAN I SA FONT DE N’ALIS DEL MUNICIPI DE
SANTANYÍ
Lloc: Ajuntament de Santanyí
Data: 21 de maig de 2013
Horari: 13.00 h
Hi assisteixen:
President: Miquel Contestí Burguera, tinent de batle de l’Ajuntament
Vocals:
Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament
Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal
Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal
Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament

Secretari: Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament.
Desenvolupament de la sessió:
Es constitueix la mesa de contractació i es declara la sessió pública per procedir a fer
pública la puntuació obtinguda en els criteris ponderables a través d’un judici de valor i
procedir a l’obertura dels sobres B presentats, corresponent als criteris ponderables de
forma automàtica i, si escau, realitzar la proposta d’adjudicació d’aquest contracte per
dur a terme el Servei de vigilància i socorrisme a les platges de Cala Santanyí, Cala
Gran i sa Font de n’Alis del municipi de Santanyí.
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 es la següent:

Ofertes

Proposició 3
MASISA 2000 SL
Proposició 4

Servei a la Platja
de Cala Llombards
(fins a 25)

Millores de material
(fins a 15)

PUNTUACIÓ
TOTAL

22,53

15

37,53
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AGNONE
STELLA
MARIS SL
Proposició 6
BALEARES
DE
GESTIÓN
DE
SEGURIDAD
Y
SALVAMENTO SL
Proposició 7
MARSAVE MALLORCA
SL

25

4,02

29,02

22,53

0

22,53

22,53

14,65

37,18

A continuació, es dóna l'oportunitat als licitadors presents d'examinar l'estat en què es
troba els sobres B, perquè puguin comprovar que es troben en el mateix estat en què es
trobaven en el moment de la presentació de les ofertes.
Es procedeix a l'obertura dels SOBRES B, corresponent als criteris ponderables de
forma automàtica presentats pels licitadors admesos per ordre de presentació amb el
resultat següent:
-

Proposició núm. 3 presentada per “MASISA 2000 SL”, resulta que ofereix
realitzar el servei per un preu anual de 82.219,50 euros, IVA inclòs.

-

Proposició núm. 4 presentada per “AGNONE STELLA MARIS SL”, resulta que
ofereix realitzar el servei per un preu anual de 80.964,70 euros, IVA inclòs.

-

Proposició núm. 6 presentada per “BALEARES DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALVAMENTO SL”, resulta que ofereix realitzar el servei per
un preu anual de 79.732,18 euros, IVA inclòs.

-

Proposició núm. 7 presentada per “MARSAVE MALLORCA SL”, resulta que
ofereix realitzar el servei per un preu anual de 84.279,99 euros, IVA inclòs.

A continuació, el President declara la suspensió de la sessió pública i informa als
assistents que la Mesa procedirà en sessió privada a la valoració de les ofertes
econòmiques contingudes en els sobres B que han estat oberts, aplicant els criteris de
valoració quantificables automàticament mitjançant les fórmules matemàtiques, d'acord
amb el que disposa el plec de clàusules administratives particulars i que d'aquí mitja
hora, si ha estat possible, és reprendrà la sessió pública i es donarà a conèixer la
proposta d'adjudicació d'aquest contracte.
Així, aplicades les fórmules matemàtiques a les ofertes contingudes al sobre B pels
membres de la Mesa, es reprèn la sessió pública, amb les mateixes persones assistents
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que les assenyales al principi, i es dóna a conèixer que la puntuació obtinguda aplicant
els criteris de valoració quantificables automàticament puntuables fins a 60 punts, per
les proposicions presentades i admeses a la present licitació és la següent:
-

Proposició núm. 3 presentada per “MASISA 2000 SL”, ha obtingut un total de
58,18 punts.

-

Proposició núm. 4 presentada per “AGNONE STELLA MARIS SL”, ha
obtingut un total de 59,09 punts.

-

Proposició núm. 6 presentada per “BALEARES DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALVAMENTO SL”, ha obtingut un total de 60 punts.

-

Proposició núm. 7 presentada per “MARSAVE MALLORCA SL”, ha obtingut
un total de 56,76 punts.

Així, la puntuació total obtinguda per les propostes presentades i admeses a aquesta
licitació és la següent:

Ofertes

Proposició 3
MASISA 2000 SL
Proposició 4
AGNONE
STELLA
MARIS SL
Proposició 6
BALEARES
DE
GESTIÓN
DE
SEGURIDAD
Y
SALVAMENTO SL
Proposició 7
MARSAVE MALLORCA
SL

PUNTUACIÓ TOTAL
Criteris
Criteris quantificables
quantificables
mitjançant judici de
automàticament
valor (fins a 40)
(fins a 60)
58,18
37,53

PUNTUACIÓ
TOTAL

95,71

59,09

29,02

88,11

60

22,53

82,53

56,76

37,18

93,94

En conseqüència, resulta que la proposta que ha obtingut més puntuació és la proposició
núm. 3, presentada per l’entitat MASISA 2000 SL amb un total de 95,71 punts.
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Així, els membres de la mesa acorden per unanimitat proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació de la contractació per al Servei de vigilància i socorrisme a les platges de
Cala Santanyí, Cala Gran i sa Font de n’Alis del municipi de Santanyí, a MASISA 2000
SL per un preu total ANUAL de 82.219,50 euros, IVA inclòs, amb les millores
proposades, atès que ha estat l’entitat que ha obtingut més puntuació en la valoració.
Així mateix, i d’acord amb el que disposa l’article 87 del Reglament de la Llei de
contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, es convida els assistents que exposin totes les observacions o reserves que
estimen oportunes contra aquest acte que hauran de fer per escrit adreçat al batle
d’aquest Ajuntament i que podran presentar al registre general d'aquest Ajuntament fins
el proper divendres dia 23 de maig de 2013 a les 14,00 h, i que seran resoltes en
l’adjudicació del contracte.
Una vegada llegida aquesta acta, la signen els membres de la mesa de contractació i els
licitadors assistents, la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

