Q^ AJUNTAMENT DE MURO
(Ules Balears)

FRANCISCO SABATER MULET, Secretan Interí de 1'Ajuntament de Muro, ules
Balears.

CERTIFIC: Que la Junta de Govem Local a la sessió ordinaria de data 14 de desembre de
2015 ha adoptat, entre altres, el següent ACORD:

" EXPEDEENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA
JARDINERÍA DE LA PLATJA DE MURO, MITJAN^ANT PROCEDIMENT OBERT,
OFERTA ECONÓMICAMENT MES AVANTATJOS AME VARIS CRITERIS

D'ADJUDICACIÓ.

PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE CLASSIFICACIÓ
D'OFERTES I REOUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.( Expt 25/2015).-

En aquest moment de la sessió surt de la Sala el Batle, Sr. Martí Fomés Carbonell, per trobar-se
incurs en causa d'abstenció legal, passant a presidir la sessió el Ir. Tinent-Batie, Sr. Miquel
Porquer Tugores.

Acte seguit es dona compte i lecfaira de la proposta d'adjudicació de la Mesa de Contractació, de
data 9 de desembre de 2015, a favor del licitador ISLA CENTINELA, SL, que ha presentat
1'oferta mes avantatjosa, havent obtingut 88,88 punts, d'acord amb els criteris d'adjudicació
previstos al plec de clausules administratives particulars.

Així mateix es dona compte de la referida proposta de la Mesa de Contractació per la qual
s'exclou de la licitació a 1'empresa Penyal Xapat, SL, per no haver acreditat la capacitat d'obrar, tal

com disposa 1'article 57.1 del TRLCSP- R. D. Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre.
Examinada la documentació i de conformitat amb el que estableixen els apartáis 1 i 3 de 1'article
151 del TRLCSP en relació a la cláusula Mena del plec de clausules administratives particulars,
la Junta de Govem Local, per unanimitat, ACORDA:
Ir.- Classifícar les proposicions presentades pels nou licitadors admesos, de conformitat amb la
proposta de la Mesa de Conü-actació, atenent ais criteris d'adjudicació previstos al Plec, amb el
següent ordre decreixent:
Puntuacions de millares i preu Total
Ir.- ISLA CENTINELA, SL................................. 28,88+60 (126.446, 27 €) 88,88

2n.- UTE COEXA, SA - BEACH I OCI, SL............... 28,72 +60 (126.446, 27€ ) 88,72

3r.-TREBALLS AGROFORESTALS INSULARS, SL. 30,72+54 (127.723,50 €) 84,72
4r.-MARTÍ FORNÉSSERRA............................... 27,21 + 54 (127.723,50 €) 81,21

5é.- ROIG- OBRES, SERVÉIS I MEDIAMBIENT., SL. 21,42 +59,40 (126.446,286) 80,82
6é.-BROCOLI,SL............................................. 19,55+60 (126.446,26 €) 79,55

7é.- LOGÍSTICA URBANA AMBIENTAL, SA.......... 18,20 + 60 (126.446,27 €) 78,20
8é.- BALEARDE SERVÉIS, SL............................ 16,14+60 (126.446,006) 76,14
9é.-URBASER,SA............................................ 16,36+59,40 (126.447,006) 75,76

2n.- Notificar i requerir al licitador ISLA CENTINELA, SL, amb NIF. B07894405, que ha
presenta! 1'oferta mes avantatjosa, amb 88,88 punts, perqué dins el termini de 10 dies hábils, a
comptar des del següent al del que rebi el requeriment, presenti la documentació justificativa
d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributáries i amb la seguretat social,
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de disposar efectivament deis mitjans que s'hagi compromés dedicar o adscriure a 1'execució
del contráete així com d'haver constituit la garantía definitiva que sigui procedent ( 5% de
1'import d'adjudicació, es a dir, 6.322,31 euros).
3r.- Publicar el presen! acord en el perfil del contractant ".-

I, perqué així consti i a 1'efecte d'acreditar-ho, d'ordre i amb el vist-i-plau del Sr. batle,
expedesc el present.

Muro, 15 de desembre de 2015.
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