ACTA D'OBERTURA DE PLIQUES I ADJUDICACIÓ
A les 12:00 hores del dia 2 de juny de 2016, a la seu de la Mancomunitat Pla de
Mallorca, es constitueix la mesa de contractació corresponent, presidida per la Sra.
Presidenta Dª. Joana María Pascual Sansó, assistida, com a vocals per els Srs. Jaume
Martorell Mesquida vocal de medi ambient, D. Dàmaso Ibañez Bosch gerent de la
mancomunitat i el Secretari-Interventor D. José Ramón Sicre Vidal, que dona fe de l'acte,
per a la celebració de l'acte licitatori de concurs per a la contractació de l’alienació de la
fracció de paper cartó procedent de la recollida selectiva.
Constituïda la mesa, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats
en temps i forma, ordenant el president l'obertura dels sobres que fan referència a la
documentació administrativa.
El Secretari certifica la relació de documents que figura a cada sobre.
La mesa a continuació, declara admeses les següents proposicions:
Plica 1. SAICA NATUR BALEARES S.L
Plica 2. ISMA 2000 S.L
Quedant refusades, per les causes que es descriuen, les següents: Cap
Seguidament, comença l'acte d'obertura dels sobres nº 2, corresponent a la oferta
econòmica, amb el resultat següent:
Plica nº 1 . Import reducció 48 €/tn
Plica nº 2 Import reducció 51,50 €/tn.

De l’examen de les proposicions resulta que l’oferta amb el preu més baix és la
presentada per l’empresa Saica Natur Baleares S.L
Donat que l’únic criteri d’adjudicació era el preu i vist el resultat, la mesa acorda
proposar a la Presidenta com a òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor
de l’oferta més econòmica, presentada per l’empresa SAICA NATUR BALEARES
S.L, pel preu de aplicar al preu d’ Aspapel una reducció de 48,00 Euros.

Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat a les 12:45 hores i signa
aquesta acta juntament amb el secretari, que en dóna fe.

Vist-i-plau
La Presidenta

