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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ PER 
PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, MITJANÇANT 
OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, PER DUR A TERME EL SUBMINISTRAMENT 
DE DESFIBRIL·LADORS EXTERNS SEMIAUTOMÀTICS (DESA) PER A 
L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
 
 
Lloc: Ajuntament de Santanyí 
Data: 7 de març de 2018 
Horari: 10.00 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 municipal 
Miquel Adrover Palou, enginyer de l’Ajuntament 

 
Secretari: Guillermo Mascaró LLinás 
 
Desenvolupament de la sessió: 

 
Es constitueix la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del sobre A de les 
proposicions presentades a la contractació per procediment obert, tramitació ordinària 
mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació,  
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, i, si escau, en audiència 
publica, l’obertura de la documentació continguda en els sobres B de les ofertes 
presentades. 
 
A la licitació s’han presentat les següents propostes, que s’enumeren per ordre de 
presentació:  
 

• Proposició núm.1 presentada per “CARDIOSAFE S.L.”  
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• Proposició núm. 2 presentada per “ROJO MEDICAL EXPORT AND 
DISTRIBUTION S.L.” 

• Proposició núm. 3 presentada per “ANEK S3 S.L.” 
• Proposició núm. 4 presentada per “ENJUTO FORMACIÓN S.L.” 
• Proposició núm. 5 presentada per “OXIMAR MAYBER PALMA S.L.” 
• Proposició núm. 6 presentada per “TECNOLOGY 2050 S.L.  

 
A continuació, els membres de la Mesa procedeixen a analitzar la documentació que va 
enviar l’entitat ENJUTO FORMACION S.L., anunciant la presentació de l’oferta per 
correus.  
 
La documentació presentada és la següent: 
 

- Correu electrònic tramés per l'entitat ENJUNTO FORMACION S.L., al correu 
del departament de contractació ccontractacio@ajsantanyi.net, en data 
22/02/2018, a les 18,35 hores. Aquest correu diu textualment:  

-  
"Buenos Dias: 
Desde Enjuto Formacion os enviamos el justificante de entrega en Correos de la 
Documentacion del sobre 1 y 2 de Proceso del Suministro de desfibriladores 
Externos semiautomaticos (DESA) para el Ayuntamiento de Santanyi." 
 
A aquest correu electrònic adjunta dos arxius adjunts que són els documents 
seguents: 
 
1. La declaració responsable  
2. L'oferta econòmica 
 
Vist això, pels membres de la Mesa de Contractació, atès que el termini per 
presentar les ofertes finalitza el dia 26 i que aquesta empresa mitjançant aquest 
correu electrònic ja ha fet evident la seva oferta econòmica abans de l'audiència 
pública per obrir els sobres i atesos diversos informes de les Juntes Consultives 
de Contractació, en especial de l'informe 12/2013, de 22 de maig, de la Junta 
Consultiva de Contractatació Administrativa de la Comunitat Autònoma 
d'Aragó, que estableix: 
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Ha sido una exigencia tradicional en la normativa de contratos públicos la 
publicidad en la apertura de las proposiciones presentadas por los licitadores. 
Esta condición se encuentra establecida en el artículo 160.1 in fine TRLCSP, 
que dispone: «En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en 
acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse 
medios electrónicos», y está desarrollada en el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante RDLCSP) y en los artículos 83 y 
siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas., aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre (en adelante RGLCAP). 
Además se complementa con la disposición del artículo 145.2 TRLCSP de 
conformidad con la cual «las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los 
medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública». 
De ello debe deducirse que rompe el secreto de las proposiciones y, por tanto, 
es contrario al mandato legal, cualquier acto que implique el conocimiento del 
contenido de las proposiciones antes de que se celebre el acto público para su 
apertura. 
En tales preceptos se establece, además, una diferencia esencial entre la 
apertura y calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de 
los requisitos previos para la contratación a que se refiere el artículo 146 
TRLCSP, y la correspondiente a la proposición de cada licitador. Así, para la 
primera de ellas ni el artículo 160.1, ya citado, ni el artículo 81 RGLCAP 
contienen requisito de publicidad alguno, permitiendo que se lleve a cabo en un 
acto interno propio del órgano de contratación. Por el contrario, para la 
apertura de la proposición el artículo 27 RDLCSP, exige siempre acto público. 

 
 Així, i arran d'aquests raonaments els membres de la Mesa per Unanimitat, 
acorden la exclusió definitiva de la Proposició núm. 4 corresponent a la realitzada 
per l'empresa ENJUNTO FORMACION S.L d'aquesta licitació. 
 
 A continuació els membres de la Mesa de Contractació acorden l'admisió a la 
licitació de les següents propostes presentades: 
 

• Proposició núm.1 presentada per “CARDIOSAFE S.L.”  
• Proposició núm. 2 presentada per “ROJO MEDICAL EXPORT AND 

DISTRIBUTION S.L.” 
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• Proposició núm. 3 presentada per “ANEK S3 S.L.” 
• Proposició núm. 5 presentada per “OXIMAR MAYBER PALMA S.L.” 
• Proposició núm. 6 presentada per “TECNOLOGY 2050 S.L. 

 
A  continuació en sessió NO pública acorden l'apertura dels sobres A, corresponent a la 
documentació administrativa, de les ofertes presentades. 
 
Resulta que en el sobre A de la proposició núm. 1 presentada per l'entitat 
“CARDIOSAFE S.L.” es troba l'oferta econòmica en lloc de la declaració 
responsable exigida als plecs. 
 
Els membres de la Mesa per Unanimitat acorden la exclusió definitiva de la proposició 
núm. 1 presentada per l'entitat  “CARDIOSAFE S.L.”,  amb els mateixos fonaments 
jurídics que els exposats més adalt, reproduïts de l'informe 12/2013, de 22 de maig, de 
la Junta Consultiva de Contractatació Administrativa de la Comunitat Autònoma 
d'Aragó i d'acord amb  la conclusió primera d'aquest mateix informe, que estableix: 
 
I. Cuando se desvele el secreto de las ofertas antes del acto público de apertura, 
incluyendo información de las mismas sujeta a valoración en el sobre de 
documentación administrativa, procederá la exclusión de las mismas. 
 
Així, a continuació es continua amb l'obertura dels sobres A en sessió no pública de les 
restants proposicions presentades i es troba tota la documentació administrativa 
presentada ajustada a dret.  
 
A continuació els membres de la Mesa acorden continuar amb sessió pública i procedir 
a l'obertura dels sobres B presentats amb els següent resultat: 
 
Els membres de la Mesa de Contractació acorden fer públic que les proposicions que 
finalment continuen a aquesta licitació són les següents: 
 

• Proposició núm. 2 presentada per “ROJO MEDICAL EXPORT AND 
DISTRIBUTION S.L.” 

• Proposició núm. 3 presentada per “ANEK S3 S.L.” 
• Proposició núm. 5 presentada per “OXIMAR MAYBER PALMA S.L.” 
• Proposició núm. 6 presentada per “TECNOLOGY 2050 S.L." 
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Es procedeix a l’obertura dels sobres B amb el resultat següent: 
 

• Proposició núm. 2 presentada per “ROJO MEDICAL EXPORT AND 
DISTRIBUTION S.L.” resulta que ofereix realitzar el contracte per un preu total 
IVA inclòs de 18.392,00 €, i ofereix les garanties següents: 
Augment del termini de garantia dels DESA... 5 anys (2 + 3) 
Augment del termini de garantia de la bateria 4 anys (2 + 2) 
Augment del termini de garantia dels electrodes 4 anys (2 + 2) 
 
 

• Proposició núm. 3 presentada per “ANEK S3 S.L.” resulta que ofereix realitzar 
el contracte per un preu total IVA inclòs de 22.070,40 €, i ofereix les garanties 
següents: 
Augment del termini de garantia dels DESA... 4 anys (2 + 2) 
Augment del termini de garantia de la bateria 4 anys (2 + 2) 
Augment del termini de garantia dels electrodes 4 anys (2 + 2) 
 

• Proposició núm. 5 presentada per “OXIMAR MAYBER PALMA S.L.” resulta 
que ofereix realitzar el contracte per un preu total IVA inclòs de 21.796,94 €, i 
ofereix les garanties següents: 
Augment del termini de garantia dels DESA... 6 anys (2 + 4) 
Augment del termini de garantia de la bateria 2 anys (2 + 0) 
Augment del termini de garantia dels electrodes 3 anys (2 + 1) 
 

 
• Proposició núm. 6 presentada per “TECNOLOGY 2050 S.L." resulta que ofereix 

realitzar el contracte per un preu total IVA inclòs de 21.659,00 €, i ofereix les 
garanties següents: 
Augment del termini de garantia dels DESA... 4 anys (2 + 2) 
Augment del termini de garantia de la bateria 4 anys (2 + 2) 
Augment del termini de garantia dels electrodes 4 anys (2 + 2) 

 
 
A continuació els membres de la Mesa procedeixen a realitzar la valoració de les ofertes 
d'acord amb els criteris de valoració del plec de clàusules administratives particulars 
amb el resultat següent: 
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OFERTES Proposta 

econòmica 
Garantía 
DESA 

Garantía 
bateria  

Garantia 
electrodes 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

ROJO 
MEDICAL 
EXPORT AND 
DISTRIBUTION 
S.L. 

 
70  

 
10 

 
10 

 
10 

 
100 

 
ANEK S3 S.L 
 

 
58,33 

 
10 

 
10 

 
10 

 
88,33 

OXIMAR 
MAYBER 
PALMA S.L 

 
59,07 

 
10 

 
0 

 
5 

 
74,07 

 
TECNOLOGY 
2050 S.L. 
 

 
59,44 

 
10 

 
10 

 
10 

 
89,44 

 
 
  
En conseqüència, la proposta que ha obtingut més puntuació és la proposició  
presentada per l’entitat “ROJO MEDICAL EXPORT AND DISTRIBUTION S.L.”                            
amb un total de 100 punts. 
 
A continuació, la Mesa proposa l’adjudicació d’aquest contracte a l’entitat             
“ROJO MEDICAL EXPORT AND DISTRIBUTION S.L.”                                               
 
Una vegada llegida aquesta acta, la signen els membres de la Mesa, la qual cosa, com a 
secretari, don fe. 


