ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’OBERTURA DELS
SOBRES NÚM. 1, DELS LICITADORS PRESENTATS AL PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT
DE SON SERVERA, PLAÇA SANT IGNASI, 1. SON SERVERA.

Expedient de contractació núm. 07-2016
A la Sala de Plens, dimarts, dia 21 de juny de 2016, a les 12.10 hores, es constitueix la Mesa
de Contractació per a l’obertura dels sobres núm. 1 dels licitardors presentats al procediment
negociat sense publicitat, per a l’adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació
dels equips de climatització a l’edifici de l’Ajuntament de Son Servera, Plaça Sant Ignasi, 1.
Son Servera, formada per Antoni Servera Servera, primer tinent de batlessa, que actua en
aquest acte com a President de la Mesa, Antoni Gual Sureda, vocal, (secretari de la
Corporació), Norberto González Osorio, vocal, (interventor), Miguel A. Espases Collantes,
vocal (regidor de l’àrea municipal de Vies i Obres, Patrimoni i Medi Ambient de l’Ajuntament
de Son Servera). Actua com a secretari de la Mesa, Llorenç Ferragut Reus (administratiu,
funcionari de l’Ajuntament de Son Servera).
Després de la constitució, el secretari de la Mesa dóna compte de les propostes presentades, i
que són les que tot seguit es transcriuen:
1.- Registre d’entrada núm. 3914, de 16 de juny de 2016, presentada per NOVEDADES DEL
CLIMA, S.L. amb CIF B-07588395.
2.- Registre d’entrada núm. 3917, de 16 de juny de 2016, presentada per ELECTRO
HIDRAULICA MANACOR, S.A. amb CIF A-57675340.
3.- Registre d’entrada núm. 3952, de 17 de juny de 2016, presentada per HUMICLIMA EST,
amb CIF A07050586. La tramesa de l’oferta presentada ha estat anunciada prèviament
mitjançant correu electrònic de data 16 de juny de 2016.

A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats en temps i
forma, ordenant el president l’obertura del sobre núm. 1 que fa referència a la documentació
general.
Un cop vista i examinada la documentació ressenyada en el sobre núm. 1 de cada una de les
propostes presentades pels licitadors, es comprova que s’ajusta a l’exigit al plec de clàusules
administratives particulars degudament aprovats i que regeixen l’esmentada contractació.
Tot seguit, la Mesa de contractació, d’acord amb el previst al plec de clàusules administratives
particulars que regeixen l’esmentat expedient de contractació, acorda declarar admeses al
procediment negociat per a l’adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació dels
equips de climatització a l’edifici de l’Ajuntament de Son Servera, Plaça Sant Ignasi, 1. Son
Servera expedient de contractació 7-2016, tots els licitadors presentats i que són els que tot
seguit es transcriuen:
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•

NOVEDADES DEL CLIMA, S.L. amb CIF B-07588395.

•

ELECTRO HIDRAULICA MANACOR, S.A. amb CIF A-57675340.

•

HUMICLIMA EST, amb CIF A07050586.

La presidenta dóna per finalitzada la sessió a les 12.20 hores. I perquè així consti, jo, el
secretari de la Mesa, estenc acta que sotmet a la signatura del President i vocals; en don fe.
Son Servera, 21 de juny de 2016
La Mesa de contractació,
El president

El secretari,

Antoni Servera Servera

Llorenç Ferragut Reus

Vocals:

Norberto González Osorio

Antoni Gual Sureda

Miguel A. Espases Collantes
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