CONTRACTACIÓ 2019/4
Exp.Elec.ABS 2019/1157
RESOLUCIÓ DE BATLIA

Lot 1: 12.000 €( IVA exclòs)
IVA: 2.520
Import total: 14.520 €

Francisca M. Adrover Cànaves 12/07/2019 Secretària N'he pres raó
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Per resolució d’alcaldia núm.437/2019, de 28 de maig de 2019 es va aprovar l’expedient de
contractació, els plecs de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques
que han de regir el contracte privat de serveis d’organització dels focs artificials del municipi
de Pollença, expedient que es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat, millor oferta
qualitat-preu i diversos criteris d’adjudicació, per un import total de licitació, corresponent als
dos anys de licitació:

Lot 2: 12.000 €( IVA exclòs)
IVA: 2.520
Import total: 14.520 €
Lot 3: 12.000 €( IVA exclòs)
IVA: 2.520
Import total: 14.520 €
(Núm. Expedient 2019/4/Contractació)
En data de 30 de maig de 2019 es va publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Pollença, allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, l’anunci de la licitació,
concedint un termini de 15 dies naturals per a la presentació de proposicions, comptadors des
del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant; el termini de
presentació d’ofertes va finalitzar dia 14 de gener de 2019 a les 14:00 hores i dins el termini
establert es varen presentar les següents propostes:
Entitat Licitadora
FOCS D’ARTIFICI EUROPLA SL

NIF
B96643291

Data presentació
11/06/2019

Que va presentar oferta als tres lots.

LOT
Lot
1Focs
artificials
festes
Mare de Deu del
Carme 2019-2020

Bartomeu Cifre Ochogavia
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09/07/2019 Batle

En data de 18 de juny de 2019 es va constituir la Mesa de Contractació que va procedir a
l’obertura del sobre únic de cada un dels tres lots i qualificar la documentació general
continguda, va admetre a la licitació l’entitat presentada a cada un dels tres lots i, a continuació,
la Mesa va procedir a comprovar la documentació presentada relativa als criteris d’adjudicació i
va realitzar l’avaluació de tots els criteris avaluables amb fórmules, amb el següent resultat
d’avaluació:
Oferta
exclòs)

econòmica

(IVA

11.380 €

Puntuació

Oferta
millores

Puntuació
millores

Puntuació
total

70 punts

20 min

25 punts

95 punts

AJUNTAMENT DE POLLENÇA
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Lot 2Focs
artificials
festes
La
Patrona2019-2020

11.380 €

70 punts

20 min

25 punts

95 punts

Lot 3Focs
artificials
festes St. Vicenç
2019-2020

11.380 €

70 punts

20 min

25 punts

95 punts

Amb el resultat anterior, la Mesa va acordar realitzar la proposta d’adjudicació del contracte a
favor de la única oferta presentada per l’entitat FOCS D’ARTIFICI EUROPLA SL, amb CIF
B96643291, per la qual cosa se la va requerir per tal que, en el termini de set dies hàbils,
comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment, presentés la documentació indicada en
els plecs i, en data de 20 de juny de 2019, es va notificar l’anterior requeriment a l’entitat FOCS
D’ARTIFICI EUROPLA SL (RGS núm. 3107/2019), mitjançant comunicació telemàtica.
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En data 1 de juliol de 2019 va tenir entrada al registre d’aquesta Corporació ( RGE núm.
5231/2019) escrit en el que va aportar la documentació requerida per a l’adjudicació.
En data de 4 de juliol de 2019 per la unitat gestora de l’expedient de contractació es va procedir a la
revisió, valoració i qualificació de la documentació aportada per l’entitat FOCS D’ARTIFICI
EUROPLA SL, amb CIF B96643291, que va qualificar que la licitadora havia presentat tota la
documentació requerida i que la documentació aportada és conforme.
Per tot això, d’acord amb el disposat als articles 117 i 122 en relació a la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en exercici de les
competències que em corresponen com òrgan de contractació, per advocació de la delegació de
la competència atribuïda a la Junta de Govern, de conformitat amb l’establert a l’article 23.2 b) i
en el punt tercer de la Resolució de la Batlia núm. 514/2019, de dia 22 de juny de 201, pel que
la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern
Local quan, per raons d’urgència i apreciades les circumstàncies del cas, no es pugui demorar la
resolució fins la propera sessió ordinària, RESOLC:

LOT 1- Focs artificials festes Mare de Déu del Carme (2019-2020), per un import de 11.380 €,
més un import de 2.389,80 € en concepte d’IVA (21%), el que fa un import total de 13.769,80 €
LOT 2- Focs artificials festes de La Patrona (2019-2020), per un import de 11.380 €, més un
import de 2.389,80 € en concepte d’IVA (21%), el que fa un import total de 13.769,80 €

Bartomeu Cifre Ochogavia
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09/07/2019 Batle

Primer.- Admetre a la licitació a les propostes presentades que figuren relacionades en la part
expositiva del present acord, i adjudicar a l’entitat FOCS D’ARTIFICI EUROPLA SL, amb CIF
B96643291 el contracte privat de serveis d’organització dels focs artificials del municipi de
Pollença, que s’ha tramitat mitjançant procediment obert simplificat, millor oferta qualitat-preu i
diversos criteris d’adjudicació, per els següents imports:
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LOT 3- Focs artificials festes de la Cala Sant Vicenç (2019-2020), per un import de 11.380 €,
més un import de 2.389,80 € en concepte d’IVA (21%), el que fa un import total de 13.769,80 €
I amb subjecció a les millores ofertades per la licitadora: durada de l’espectacle a cada un dels
tres lots: 20 minuts.
Tot això de conformitat amb els plecs de clàusules administratives i tècniques que regeixen el
contracte.
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Segon.- Aprovar la despesa per l’import d’adjudicació amb càrrec a la partida 2019 / 338229090
del Pressupost municipal vigent.
Tercer.- Traslladar la Resolució a la Intervenció municipal, per tal que dugui a l’efecte
l’establert en el punt anterior.
Quart.- Notificar la Resolució a l’adjudicatària, l’entitat FOCS D’ARTIFICI EUROPLA SL, amb
CIF B96643291, requerint-la a l’hora per tal que formalitzi el contracte davant aquesta
Corporació en el termini màxim de quinze dies hàbils des de la notificació.
Cinquè.- Publicar la Resolució al perfil de contractant de l’Ajuntament de Pollença, allotjat a la
Plataforma de Contractació del Sector Públic, als efectes pertinents.
Sisè.- Traslladar la Resolució als responsables del contracte, als efectes oportuns.
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques
Vuitè.- Ordenar que un cop formalitzat el contracte, es publiqui al perfil de contractant de
l’Ajuntament de Pollença, allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, l’anunci de
formalització del contracte en el termini màxim de quinze dies des de la data de formalització
del contracte.
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09/07/2019 Batle

Novè.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern
Local, als efectes oportuns.
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