AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Tel. 971653002 / fax 97163007
Plaça Major, 12
07650 Santanyí – Illes Balears

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT,
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I MITJANÇANT OFERTA ECONÒMICAMENT
MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA FITXA, INTERNET I MÒBIL

Lloc: Ajuntament de Santanyí
Data: 20 de maig de 2016
Horari: 13.00 h
Hi assisteixen:
President: Miquel Contestí Burguera, tinent de batle de l’Ajuntament
Vocals:
Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament
Ana María Bonet Vidal, interventora de l'Ajuntament
Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal
Maria Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal
Secretari: Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament.

Desenvolupament de la sessió

Prèviament, els membres de la Mesa aproven per unanimitat l’informe tècnic de valoració de les
propostes contingudes en el sobre B.

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 d’un judici de valor
i procedir a l’obertura dels sobres C presentats, corresponents als criteris ponderables de forma
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automàtica i, si escau, realitzar la proposta d’adjudicació d’aquest contracte per dur a terme la

contractació del servei de telefonia fitxa, internet i mòbil.

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:

LOT 1. SERVEIS DE TELEFONIA MÓVIL (fins a 40 punts)
Ofertes

Proposició 1

Proposició 2

VODAFONE ESPAÑA TELEFÓNICA
SAU

ESPAÑA SAU

15 punts

14 punts

DE

Memòria de la prestació del servei
(fins a 15 punts)

Millora de la gama dels terminals 5 punts

0 punts

(fins a 10 punts)
Millora amb l’assistència tècnica (fins 0 punts

0 punts

a 5 punts)

Establiment de cobertura (fins a 10 10 punts

3 punts

punts)
TOTAL

30 punts

17 punts

LOT 2. SERVEIS DE TELEFONIA FIXA, TRANSMISSIÓ DE DADES INTERNET (fins a
49 punts)
Ofertes

Proposició 1

Proposició 2

VODAFONE ESPAÑA TELEFÓNICA
SAU

ESPAÑA SAU

8 punts

7 punts

Memòria de la prestació del servei
(fins a 10 punts)

DE
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les 5 punts

8 punts

Millora o substitució de la xarxa de 0 punts

5 punts

Millora

o

substitució

de

centreletes (fins a 10 punts)
cablejat (fins a 10 punts)

Millora amb l’augment de la 5 punts

10 punts

velocitat (fins a 10 punts)
Millora amb l’assistència tècnica 0 punts

0 punts

(fins a 5 punts)
Establiment de cobertura davant 2 punts

1 punt

sostraccions (fins a 4 punts)
TOTAL

20 punts

31 punts

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. 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:

LOT 1:
Proposició 1, presentada per l’entitat “VODAFONE ESPAÑA SAU” resulta que ofereix
realitzar el servei per un preu per la totalitat del contracte, IVA inclòs, de 28.459,02 euros.

Proposició 2, presentada per l’entitat “TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU” resulta que
ofereix realitzar el servei per un preu per la totalitat del contracte, IVA inclòs, de 34.995,68
euros.

LOT 2:
Proposició 1, presentada per l’entitat “VODAFONE ESPAÑA SAU” resulta que ofereix
realitzar el servei per un preu per la totalitat del contracte, IVA inclòs, de 95.808,76 euros.
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Proposició 2, presentada per l’entitat “TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU” resulta que
ofereix realitzar el servei per un preu per la totalitat, IVA inclòs, de 114.821,08 euros.

A continuació, el President de la Mesa, a petició per unanimitat dels membres de la
Mesa, suspen la sessió i una vegada valorades les propostes econòmiques es constituirà
novament aquesta Mesa.

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.

