
CLASSIFICACIÓ OFERTES ECONÒMIQUES,   REQUERIMENT INFORME
JUSTIFICACIÓ OFERTA  I REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 

PRIMER. Classificació  

Dia 26 de març a les 10:11 hores es procedeix a l´acte públic d´obertura de sobres amb
les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores:

 LOT A: 
 Sebastián Sánchez Acosta: 23.800,00 euros.
 “CONTENEDORES FULLANA, S.L.”: 26.400,00 euros.

 LOT B:
 Sebastián Sánchez Acosta: 1.950,00 euros.

 LOT C:
1. “MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ GALMES, S.A.U.”: 6.650,00 euros.
2. Enrique Arjona Garí:5.500 euros.

 LOT D:
 “MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ GALMES, S.A.U.”: 1.690,00 euros.

 LOT E: 
 “POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.U.”: 6.770,24 euros.

El contracte per l’execució del contracte s’adjudicarà al licitador que hagi presentat la
proposició que compleixi tots els requisits establerts al PCAP i que tingui més punts
segons els criteris establerts als plecs.

Als lots B, D, i E, hi ha un únic licitador i, per tant, es considera proposat adjudicatari
pendent de l´entrega de la documentació. 

La classificació als LOT A i lot C, pendent de l´entrega de la documentació és: 

LOT A:

1. Sebastián Sánchez Acosta
2. “CONTENEDORES FULLANA, S.L.” 

LOT C:

1. Enrique Arjona Garí
2. “MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ GALMES, S.A.U.” 

SEGON. Requeriment  documentació  que  ha  de  presentar  licitador  proposat
adjudicatari 

Prèviament  a  l´adjudicació  del  contracte,  el  licitador  que  hagi  presentat  l´oferta
econòmicament  més  avantatjosa,  ha  de  presentar,  en  el  termini  de  10 dies  hàbils  a
comptar des del dia següent al requeriment, la documentació especificada a la Clàusula
13 del PC. 



Per tant, es requereix a Sebastián Sánchez Acosta, Enrique Arjona Garí, “MATERIALS
DE  CONSTRUCCIÓ  GALMES,  S.A.U.”  i  “POTENCIA  ALQUILER  DE
MAQUINARIA, S.L.U.” a que presenti aquesta documentació a les oficines de la SAM,
si no l´ha presentada anteriorment juntament amb la declaració responsable. 

El termini per presentar la documentació finalitza dia 16 d´abril de 2018.

Manacor, 28 de març de 2018

La TAG de l' “Empresa de Serveis
del Municipi de Manacor, S.A.”

Arànzazu Fiol Aldaz


