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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT 
CONCURS DEL LLOGUER D’UN LOCAL DE PROPIETAT MUNICIPAL PER DUR A 
TERME L’EXPLOTACIÓ DE BAR DENOMINAT “BON BAR” SITUAT A CALA 
FIGUERA, D’AQUEST TERME MUNICIPAL, AMB L’OBLIGACIÓ DE REALITZAR 
OBRES DE REFORMA 
 
Lloc: Ajuntament de Santanyí 

Data: 23 de gener de 2018 

Horari: 12.00 h 

Hi assisteixen: 

 

President: 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. 
Guillermo Mascaró Llinás, secretari de la Mesa. 
 
Excusa la seva absència: 
Maria Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal. 

 
Desenvolupament de la sessió: 

 

Es reuneix la Mesa de Contractació per procedir a comprovar si s’han esmenat les deficiències  

detectades a una de les proposicions en l’obertura dels sobres “A”, al no haver-se aportat el 

justificant acreditatiu  de la presentació de la fiança provisional per part de la proposició número 

6 realitzada per “Mandy Gabelin”. 

 

El termini que la Mesa li va atorgar va finalitzar el passat dia 16 de gener de 2018 a les 14:00 

hores, sense que s’hagin esmenat les deficiències, motiu pel qual la Mesa acorda excloure de la 

licitació a la Sra. Gabelin 

 

A continuació la Mesa acorda l’obertura dels sobres B, en sessió públic presentats per 

les empreses licitadores que contenen les proposicions econòmiques i, si escau, realitzar 

la proposta d’adjudicació d’aquest contracte.  
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Tot seguit es procedeix a l’obertura dels sobres B amb el resultat següent: 

• Proposició núm.1 presentada per “SEA PORT MALLORCA, SL”: ofereix realitzar 

el contracte per un preu de 31.799 euros. 

• Proposició núm.2 presentada per “JOAN SÁNCHEZ AMOR.”: ofereix realitzar el 

contracte per un preu de 27.101 euros. 

• Proposició núm.3 presentada per “MARPORTSUNBEACH MALLORCA, SL”: 

ofereix realitzar el contracte per un preu de 26.900 euros. 

• Proposició núm.4 presentada per “FEDERICO RUZAFA CONSTRUCCIONES, 

SL”: ofereix realitzar el contracte per un preu de  15.681 euros. 

• Proposició núm.5 presentada per “PEDRO JUAN VICENS ESTRANY ”: ofereix 

realitzar el contracte per un preu de 20.250 euros. 

 

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

qual queda baremada de la forma següent:  

 
 
 

Núm. Proposta 

 
 

Puntuació total (fins 
a 100 punts) 

1 100 
2 85,28 
3 84,65 
4 49,34 
5 63,72 

 

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

presentada per “SEA PORT MALLORCA, SL”amb un total de 100 punts. Així, la Mesa 

proposa l’adjudicació d’aquest contracte a  “SEA PORT MALLORCA, SL” 

 

Una vegada llegida aquesta acta, la signen els membres de la Mesa de contractació, la 

qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.   


