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DDeeppaarrttaammeenntt  eemmiissssoorr:: SECRETARIA 

PPrroocceeddiimmeenntt:: Cont. Subministrament Obert 

NNúúmm..  dd’’eexxppeeddiieenntt:: SUO2014/000269 

AAssssuummppttee:: Publicació en el perfil del contractista de l’adjudicació definitiva 
del contracte de subministrament i montatge de jocs infantils a 
tres places: Plaça des Blanquer, Parc de les Illes Balears, i 
Plaça Lledroner 

 
Amb reserva dels termes en que resulti aprovada l’acta de la sessió ordinària, 
advertència que es realitza en compliment del art. 206 del RD 2.568/1986, de 28 
de novembre, la Junta de Govern, a la seva sessió de dia 18/03/2015, va aprovar 
la següent proposta: 
  
“En data 26 de gener de 2015 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del 
sobre B relatiu a les propostes tècniques presentades per les empreses 
concursants, acordant la seva remissió als serveis tècnics municipals als efectes 
de l’emissió del corresponent informe. 
 
En data 17 de setembre de 2014 es va emetre un informe per part dels serveis 
tècnics municipals on s’informa que el jocs ofertats per l’empresa H202 SPORT 
GLOBAL, SL no compleixen amb els requeriments tècnics exigits en el Plec de 
Prescripcions Técniques i en conseqüència no es valora l’oferta tècnica presentada 
per aquesta empresa, i es procedeixen a puntuar les ofertes tècniques 
presentades per la resta de les empreses licitadores que sí compleixen el requisits 
establerts en el plec de prescripcions tècniques, de conformitat amb els criteris 
d’adjudicació dels plecs de condicions. 
 
Vist l’informe emès, en data 2 de febrer de 2015 la mesa de contractació acorda 
proposa a l’òrgan de contractació l’exclusió de l’empresa H202 SPORT GLOBAL, 
SL pels motius exposats i no es procedeix a l’obertura del sobre A corresponent a 
l’oferta econòmica d’aquesta empresa, procedint a l’obertura del sobre A de la 
resta d’empreses que han estat valorades a l’informe emès pels serveis tècnics. 
Una vegada aplicada la fórmula matemàtica a les ofertes econòmiques i sumada 
aquesta puntuació a la valoració de l’oferta tècnica resulta que l’empresa SAVIA 
PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS, SL és la que ha presentat l’oferta més 
avantatjosa i en conseqüència la mesa de contractació va aprovar la proposta 
d’adjudicació del contracte de subministrament i muntatge de jocs infantils a tres 
places: Plaça des Blanquer, Parc de les Illes Balears, i Plaça Lledroner a l’empresa  
SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS, SL, per la qual cosa se li va requerir 
perquè diposités la fiança definitiva i presentés la documentació justificativa d’estar 
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social, 
disposar dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució 
del contracte. 
 
En data 11 de febrer de 2015, l’empresa SAVIA PROYECTOS Y 
MANTENIMIENTOS, SL va presentar la documentació requerida, per això 
procedeix l’adjudicació del contracte de subministrament i muntatge de jocs 
infantils a tres places: Plaça des Blanquer, Parc de les Illes Balears, i Plaça 
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Lledroner, per la qual cosa se sotmeten a la consideració de la Junta de Govern 
les següents PROPOSTES D’ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Bartomeu Ramon, arquitecte tècnic 
municipal, que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
SEGON.- Excloure de la licitació a l’entitat H202 Sport Global, SL pel motiu 
exposat en aquesta proposta. 
 
TERCER.- Declarar vàlida la licitació del procediment per a l’adjudicació del 
contracte de subministrament i muntatge de jocs infantils a tres places: Plaça des 
Blanquer, Parc de les Illes Balears, i Plaça Lledroner i en conseqüència aprovar 
l’adjudicació del contracte a l’empresa SAVIA PROYECTOS Y 
MANTENIMIENTOS, SL per esser la que ha obtingut major puntuació del concurs, 
sota les següents condicions: 
 

1.- Condicions econòmiques: el contractista percebrà com a preu del 
contracte la quantitat oferta de 76.286 euros, IVA exclòs.  

 
2.- Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant 
compliment al projecte i a la seva proposta tècnica, especialment pel que fa 
a les millores ofertades consistents: 1er. subministre i instal·lacions de jocs 
infantils per import d’11.000 €, ampliació del termini  de garantia i 
manteniment consistent en 3 anys de rotures o fallides del joc, desgast de 
xarxes o peces i perns, 5 anys de rotura o fallides de joc, 10 anys de 
garantia de les fustes tratades amb autoclau, 15 anys de garantia 
d’estabilitat contra la presència d’òxid al ferro galvanitzat o acer inoxidable; 
manteniment detallat de 2 anys valorat en 6.000 € per any. 

 
QUART.- Facultar el Sr. Batle-president per a la signatura del contracte. 
 
QUINT.- Comunicar aquesta adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractista.” 
 
El qual es publica en el perfil del contractista de conformitat amb el que disposa el 
plec de condicions i l’art.137 de l’LCSP. 
 
Inca, 26 de març de 2015  
 
El batle-president 
 

 
Sign. Rafel Torres Gómez 
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