ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
-SOBRE ASESSIÓ DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2014

A la ciutat de Palma, a les 9:15 hores del dia 23 de
setembre de 2014, a la Sala de Juntes de l'EMT-Palma, es
constitueix a porta tancada, la Mesa de contractació del
CONCURS PÚBLIC convocat per l'EMT per a
l’adjudicació de la
contractació
del
servei
d’assegurances
de
l’EMT-Palma
presidida pel President el Sr. Ricardo Linares Flores atès que
el Sr. José Manuel Barquero Zarate Vicepresident de l’EMTPalma ha delegat la seva assistència en aquesta persona,
el
Secretari adjunt del Ple de l’Ajuntament, Sr. Miquel Ballester
Oliver delega la seva actuació en el Serveis Jurídics de
l’EMT-Palma ,el Sr. Juan Canyelles Vich com a Interventor
Municipal ha delegat la seva assistència en la Sra. Marina
Mascaró Sánchez, el Sr. Juan Iglesias Marroig Director Gerent
de l’EMT-Palma excusa la seva assistència ,la Sra. Rosa Bonafé
Martínez Directora Financera de l’EMT-Palma i l’Assessor
Jurídic de l'EMT-Palma, Sr. Miquel Serra Caldés.
El President de la Mesa obri la sessió i passa a tractarse l’únic punt del ordre del dia.
1.- Obertura i qualificació dels sobres "A" presentats
per els licitadors.
Es procedeix pel Secretari a l’apertura pel ordre que es
el següent:
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1. GENERALI ESPAÑA ,S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
2. NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.E

3. MAPFRE SEGUROS DE EMPRESA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A.

4. HELVETIA COMPAÑIA SUIZA S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS
5. AXA AURORA VIDA,S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
6. ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A.
7. VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
8. C.A. LIFE INSURANCE EXPERTS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A.
9. SURNE, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
10. CASER, CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A

Comprovat el contingut del sobre A corresponent a
l’empresa GENERALI ESPAÑA ,S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. Falta
d'acreditació de la garantia provisional, en concret el
Document
número
7
del
Sobre
A
documentació
Administrativa(clàusula
2.5.1.).
No
s'ha
acreditat
la
presentació dintre del termini i en la forma escaient de la
garantia provisional exigida d'acord amb els plecs de
condicions administratives que regeixen el present concurs. En
qualsevol cas aquesta haurà de ser de data anterior al termini
de presentació d'ofertes, és a dir anterior al dia 16 de
setembre de 2014. S'emplaça a la presentació de l'esmentada
garantia provisional.S’Acorda realitzar el requeriment abans
esmentat a l’entitat a efectes de la seva subsanació ,atorgant
el termini de tres dies hàbils que finalitzarà a les 14 hores.
Revisat el contingut del sobre A corresponent a l’empresa
NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A.E el mateix es correcte en tots els seus punts exigits al
plec. S’ADMET a licitació.
Comprovat el contingut del sobre A corresponent a
l’empresa HELVETIA COMPAÑIA SUIZA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.
el mateix es correcte en tots els seus punts exigits al plec.
S’ADMET a licitació.
Examinat el contingut del sobre A corresponent a
l’empresa MAPFRE SEGUROS DE EMPRESA COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A., S.A. és detecta la falta d'acreditació de la
solvència econòmica o financera ”Les persones naturals o
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jurídiques que pretenguin contractar amb la E.M.T.-Palma
hauran d'acreditar la seva solvència econòmica pel mitjà
assenyalat en l'article 75 del TRLCS, és a dir els comptes
anuals presentats en els Registres Mercantils o en el Registre
oficial que correspongui, els empresaris no obligats a
presentar els comptes en Registres oficials podran aportar,
com
a
mitjà
alternatiu
d'acreditació,
els
llibres
de
comptabilitat degudament legalitzats.”
Si bé l’entitat
ha presentat dels comptes anuals
presentats en els Registres Mercantils, aquests són de l’any
2012 i han de ser els darrers presentats , es dir de l'any
2013, per tot això, s'emplaça a l'entitat a la presentació de
les mateixes. S’Acorda realitzar el requeriment abans esmentat
a l’entitat a efectes de la seva subsanació ,atorgant el
termini de tres dies hàbils que finalitzarà a les 14 hores.

Revisat el contingut del sobre A corresponent a l’empresa
AXA AURORA VIDA,S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS el mateix es
correcte en tots els seus punts exigits al plec. S’ADMET
a
licitació.
Comprovat el contingut del sobre A corresponent a
l’empresa ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A. es
detecta la falta d'acreditació de la solvència econòmica o
financera ”Les persones naturals o jurídiques que pretenguin
contractar amb la E.M.T.-Palma hauran d'acreditar la seva
solvència econòmica pel mitjà assenyalat en l'article 75 del
TRLCS, és a dir els comptes anuals presentats en els Registres
Mercantils o en el Registre oficial que correspongui, els
empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres
oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d'acreditació,
els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.”
Si bé l’entitat
ha presentat dels comptes anuals
presentats en els Registres Mercantils, aquests són de l’any
2012 i han de ser els darrers presentats , es dir de l'any
2013, per tot això, s'emplaça a l'entitat a la presentació de
les mateixes. S’Acorda realitzar el requeriment abans esmentat
a l’entitat a efectes de la seva subsanació ,atorgant el
termini de tres dies hàbils que finalitzarà a les 14 hores
Revisat el contingut del sobre A corresponent a l’empresa
CASER, CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A (LOTE I Y II ) el mateix es correcte en tots
els seus punts exigits al plec. S’ADMET a licitació
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Revisat el contingut del sobre A corresponent a l’empresa
CASER, CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A (LOTE IV) es detecta la falta d'acreditació de
la solvencia tècnica , en concret el Document número 5 del
Sobre A documentació Administrativa.”Los licitadores deberán
justificar la solvencia técnica mediante cualquiera de los
medios señalados en el artículo 78.a de la TRLCS, es decir una
relación de los principales servicios realizados en los
últimos
tres
años
que
incluya
importe,
fechas
y
el
destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste
sujeto privado o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario; en su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por
la autoridad competente.”
Si
bé
l'entitat
CASER
presenta
una
relació
dels
principals
serveis realitzats, no consta la presentació del
certificats expedits o visats que acreditin la realització
dels serveis.S’Acorda realitzar el requeriment abans esmentat
a l’entitat ,atorgant el termini que finalitzarà el dia 10 de
desembre a les 14 hores. S’Acorda realitzar el requeriment
abans esmentat a l’entitat a efectes de la seva subsanació
,atorgant el termini de tres dies hàbils que finalitzarà a les
14 hores.
Revisat el contingut del sobre A corresponent a l’empresa
VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS el mateix es correcte
en tots els seus punts exigits al plec. S’ADMET a licitació.
Revisat el contingut del sobre A corresponent a l’empresa C.A.
LIFE INSURANCE EXPERTS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. es
detecta :
1.- La falta d’acreditació dels documents que acreditin la
personalitat en concret el Document número 4 del Sobre A
documentació Administrativa “Los que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante a
tal efecto, previamente validado por el asesor jurídico de la
E.M.T.Palma,
y
fotocopia
legitimada
notarialmente
o
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compulsada por órgano administrativo competente, de su DNI o
del documento que, si procede, le sustituya reglamentariamente
(arts. 79.2.a del TRLCAP y 21 del RGLCAP).Si la empresa fuese
persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, si procede,
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripción en el mismo, de
acuerdo con el art. 94.5 del Reglamento del Registro
Mercantil..
Si bé l’entitat presenta el poder del representat que es
bastant, no consta la presentació del DNI del representat
legal.
2.- Falta d'acreditació de la garantia provisional, en
concret el Document número 7 del Sobre A documentació
Administrativa(clàusula
2.5.1.).
No
s'ha
acreditat
la
presentació dintre del termini i en la forma escaient de la
garantia provisional exigida d'acord amb els plecs de
condicions administratives que regeixen el present concurs. En
qualsevol cas aquesta haurà de ser de data anterior al termini
de presentació d'ofertes, és a dir anterior al dia 16 de
setembre de 2014. S'emplaça a la presentació de l'esmentada
garantia provisional. S’Acorda realitzar el requeriment abans
esmentat a l’entitat
3.- Falta d'acreditació de la solvència tècnica , en
concret el Document número 5 del Sobre A documentació
Administrativa.”Los
licitadores
deberán
justificar
la
solvencia técnica mediante cualquiera de los medios señalados
en el artículo 78.a de la TRLCS, es decir una relación de los
principales servicios realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado,
de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste sujeto privado o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente.”
S’Acorda realitzar el requeriment abans esmentat a
l’entitat a efectes de la seva subsanació ,atorgant el termini
de tres dies hàbils que finalitzarà a les 14 hores.
Revisat el contingut del sobre A corresponent a l’empresa
SURNE, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA el mateix es
correcte en tots els seus punts exigits al plec. S’ADMET
a
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licitació.
Tenint en compte tot el que s'ha exposat, el President
dóna l'acte per finalitzat, i en aquest estat el President de
la Mesa aixeca l'acte a les 11 hores i cinc minuts del dia
indicat més amunt. De tot s'aixeca aquesta acta que certifica
com a Secretari.
EL PRESIDENT

Sr. Ricardo Linares Flores

Sra. Marina Mascaró Sánchez

EL SECRETARI

Sr. Miquel Serra Caldés

Sra. Rosa Bonafé Martínez
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