RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL “CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA RETIRADA I
CORRECTA GESTIÓ POSTERIOR DELS RESIDUS PERILLOSOS GENERATS ALS PORTS DE GESTIÓ
DIRECTA DE LES ILLES BALEARS”. EXP 15/09
El 16/04/09 es va ordenar l’inici de l’expedient de contractació per l’execució del “CONTRACTE DE
SERVEIS PER A LA RETIRADA I CORRECTA GESTIÓ POSTERIOR DELS RESIDUS PERILLOSOS
GENERATS ALS PORTS DE GESTIÓ DIRECTA DE LES ILLES BALEARS”, procediment negociat sense
publicitat i tramitació ordinària, amb un pressupost de 43.000 € (IVA exclòs) i un termini d’execució fins
l'esgotament del pressupost. El 20/04/2009 es va aprovar l’expedient, la despesa i els plecs de clàusules
administratives particulars.
El 23/04/2009 es va enviar la invitació per a l'execució del contracte de serveis a les empreses següents:
ABH, S.L; ADALMO S.A; BALTECMA, S.L; ECOPORT, S.L; RETRAOIL, S.L; SERVMAR BALEAR, S.L i
TRATAMIENTO ELECTRÓNICO BALEAR, S.L.
Conclòs el termini per presentar proposicions, les empreses següents varen presentar ofertes: ABH, S.L;
BALTECMA, S.L i SERVMAR BALEAR, S.L. Les empreses RETRAOIL, S.L; ECOPORT, S.L; TRATAMIENTO
ELECTRÓNICO BALEAR, S.L. no varen presentar cap oferta.
L'empresa ADALMO S.A va presentar la seva oferta fora de termini per lo qual va quedar exclosa de la
licitació.
El 06/05/2009 es va procedir a la obertura dels sobres que contenien la documentació general i es va
notificar les deficiències subsanables següents:
EMPRESA

DEFICIENCIES A SUBSANAR
•

SERVMAR BALEAR, S.L

•
•
•

Capacitat d'obrar de l'empresa licitadora. Acreditar
el compliment de l'art. 46.1 de la LCSP a través
d'una Escriptura de modificació de l'objecte social.
Declaració responsable en els termes de la LCSP.
Acreditació solvència econòmica.
Còpia compulsada de les acreditacions ISO.

L’empresa SERVMAR BALEAR, S.L no presenta la documentació requerida en el termini atorgat, per tant
queda exclosa de la licitació.
Per la seva part, la oferta presentada per l'empresa BALTECMA, S.L quedaría exclosa de la licitació per la
falta de capacitat de respresentació de la persona designada per l'empresa per suscriure l'oferta
presentada, d'acord amb els punts 4.5 i 14.1.1. h) del plec de clausules administratives particulars “Las
personas que contraten con Ports podrán hacerlo por sí mismas o mediante la representación de personas debidamente
facultadas para ello.”
“Cuando el licitador actúe mediante representante, se deberá aportar el DNI del representante y el documento fehaciente
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar y contratar, debidamente inscrita,
en su caso, en el Registro Mercantil.”
La empresa admesa va presentar la oferta següent:
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Nº
1

EMPRESA LICITADORA
ABH, S.L

OFERTA ECONÒMICA
49.880€ (IVA inclòs)

L'òrgan de contractació observa que l'oferta presentada per ABH, S.L, concorre en presumpció
d’anormalitat, per això acorda concedir un termini de 5 dies hàbils perquè l'empresa justifiqui la viabilitat
de la seva oferta.
L’informe tècnic de 14/05/09 exposa que “Analitzada la documentació proporcionada per l'empresa ABH, S.L
consideram que es justifica suficientment els preus oferts, reduint en més d'un 30% del pressupost en el sumatori dels
diferents grups, al negociat de SERVEI DE RETIRADA I CORRECTA GESTIÓ POSTERIOR DELS RESIDUS
PERILLOSOS GENERATS ALS PORTS DE GESTIÓ DIRECTA DE LES ILLES BALEARS. EXP: 15/09”
L'òrgan de contractació va acordar sol·licitar informe tècnic per a procedir a la valoració de la oferta
presentada, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts als plecs de clàusules administratives.
Atès l'informe tècnic emès el 14/05/09, on s'assenyala que “Vista l’oferta presentada i comprovat el compliment
de l’oferta amb les bases dels plecs es proposa l’adjudicació del contracte a ABH, S.L, per a l’execució del servei per un
pressupost total de 49.880 € (IVA inclòs) i un termini d’execució fins esgotar el pressupost indicat, amb subjecció a les
directrius donades per Ports de les Illes Balears, i d’acord amb els plecs de les clàusules administratives particulars i al plec
de prescripcions tècniques.”
Atès l'exposat, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Declarar a l'empresa BALTECMA, S.L exclosa de la licitació.
Segon. Declarar adjudicatari provisional del procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària,
del “CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA RETIRADA I CORRECTA GESTIÓ POSTERIOR DELS RESIDUS
PERILLOSOS GENERATS ALS PORTS DE GESTIÓ DIRECTA DE LES ILLES BALEARS” a ABH, S.L per un
termini d’execució fins l'esgotament del pressupost i un import d’adjudicació de 49.880 €, IVA inclòs
d’acord amb l’oferta presentada.
Tercer. Notificar el present acord als interessats fent-los saber que contra el mateix, es pot interposar una
reclamació prèvia a la via judicial civil davant Ports de les Illes Balears, d’acord amb els articles 120 i
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Quart. Publicar aquesta resolució al perfil de contractant.
Palma, 15 de maig de 2009
La directora gerent de Ports,
Mónica Pozuelo Domínguez
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