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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l'obertura del sobre núm. 3:
proposició  tècnica  relativa  als  criteris  NO  avaluables  mitjançant  fórmules
(valoració  de  la  qualitat)  presentada  per  a  la  licitació  del  contracte  del
subministrament  de taquilles per als vestuaris del personal de la Residència
de  pensionistes  La  Bonanova  gestionada  per  l'Institut  Mallorquí  d'Afers
Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

President:  Sr.  Jaume Català  Sansó,  director  gerent  de l’Institut  Mallorquí  d’Afers
Socials (lMAS).

Vocals: 
⁻ Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada de l’IMAS.
⁻ Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
⁻ Sr.  Antoni  Cantallops  Cantallops,  administrador  de  la  Residència  La

Bonanova,  en  substitució  de  la  Sra.  Elena  Lluch  Cerdà,  directora  de  la
Residència.

Secretària:  Sra.  Cristina  Pareja  Hagenaers,  tècnica  d’Administració  general  del
Servei Jurídicoadministratiu de l’IMAS.

A Palma, 18 d'octubre de 2017

A les 10:35 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a la valoració de les esmenes presentades per part de les empreses
requerides, i per a l’obertura del sobre núm. 3: proposició tècnica relativa als criteris
NO  avaluables  mitjançant  fórmules  (Valoració  de  la  qualitat),  presentada  pels
licitadors que han optat a la contractació  del subministrament  de taquilles per als
vestuaris del personal de la Residència de pensionistes La Bonanova  gestionada
per  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials,  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació
ordinària.

En representació de l'empresa  SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, S.A., compareix el Sr.
Francisco Molina Paniza, amb NIF 78192113W.

La  secretària  de la  Mesa  informa que, una vegada  examinada la  documentació
presentada,  en  temps  i  en  forma,  per  l'empresa  TECSA MONTAJES  S.L.,  es
constata  que  ha  esmenat  les  deficiències  detectades  a  la  documentació
administrativa i, per tant, la Mesa acorda admetre-la a la licitació.

Abans de començar l'obertura del sobre núm. 3 de les empreses que finalment han
resultat admeses a la licitació, la Mesa acorda, segons el que disposen els Plecs
d'aquest contracte, valorar aquestes proposicions en funció de les fitxes tècniques,
les  fotografies  i  la  documentació  presentada  sobre  les  taquilles,  sense  que  la
presentació o no de la mostra dins el termini  de presentació d'ofertes tengui,  en
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aquest moment, caràcter excloent de la licitació, atesa la clàusula 2.2. del Plec de
prescripcions tècniques del contracte, i en el mateix sentit la clàusula C del Quadre
de  criteris  d'adjudicació  del  contracte  del  Plec  de  clàusules  administratives
particulars, que estableix que «Les empreses licitadores hauran de presentar les
fitxes tècniques i fotografia de les taquilles, amb informació del pes de les taquilles.
Hauran de presentar una mostra d'una taquilla oferta. La no presentació d'aquests
requisits en podrà ser motiu d'exclusió.»

Tot seguit es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 3: proposició tècnica relativa
als criteris NO avaluables mitjançant fórmules (Valoració de la qualitat) de les tres
empreses admeses a la licitació, i que són les següents: 

- TECSA MONTAJES S.L.
- SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, S.A.
- EL CORTE INGLÉS, S.A.

En  primer  lloc,  s’obre  el  sobre  presentat  per  l’empresa  TECSA MONTAJES  
S.L. i es comprova que ha presentat: 
1) L'acreditació relativa a que les característiques de les taquilles reuneixen els 
criteris  de  seguretat  en  base a  les  normes europees  de fabricació  (Normes  
UNE).
2) Les fotografies de les taquilles.
3)  La  possibilitat  d'escollir  el  color  de  les  taquilles  entre  una  gama  de  21  
colors.
4) Les fitxes tècniques de les taquilles, on apareix el pes de cada una d'elles  
d'acord amb la següent distribució: a) armaris de 2 portes i de 40 cm d'ample: de  
2 taquilles pes de 41 kg i de 3 taquilles pes de 59 kg; b) armaris d'1 porta i de 30  
cm d'ample: d'1 taquilla 20,6 kg; de 2 taquilles 35,2 kg; de 3 taquilles 49,8 kg i  
de 4 taquilles 64,4 kg.

En  segon  lloc,  s’obre  el  sobre  presentat  per  l’empresa  SEGURIDAD  Y  
LIMPIEZAS, S.A. i es comprova que ha presentat: 
1) L'acreditació relativa a que les característiques de les taquilles reuneixen  els 
criteris  de  seguretat  en  base a  les  normes europees  de fabricació  (Normes  
UNE).
2) Les fotografies de les taquilles.
3) La possibilitat d'escollir el color de les taquilles entre una gama de 21 colors.
4) Les fitxes tècniques de les taquilles, on apareix el pes de cada una d'elles i  
respecte del qual s'observa que és el mateix que en el cas anterior, atès que es 
tracta  dels  mateixos  models  de  taquilles  que  els  de  l'empresa  TECSA  
MONTAJES S.L.

En tercer lloc, s’obre el sobre presentat per l’empresa EL CORTE INGLÉS, S.A. i 
es comprova que ha presentat: 
1) L'acreditació relativa a que les característiques de les taquilles reuneixen  els 
criteris  de  seguretat  en  base a  les  normes europees  de fabricació  (Normes  
UNE).
2) Les fotografies de les taquilles.
3) La possibilitat d'escollir el color de les taquilles entre una gama de 22 colors.
4) Les fitxes tècniques de les taquilles, on apareix el pes de cada una d'elles i  
respecte  del  qual  s'observa  també que  és  el  mateix  que  en  els  dos  casos  
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anteriors, atès que es tracta dels mateixos models de taquilles que els de les  
empreses TECSA MONTAJES S.L. y SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, S.A.

Seguidament s'obre la mostra (armari d'1 porta de 30 cm d'ample i d'una taquilla)
presentada en termini per l'empresa EL CORTE INGLÉS, S.A.

Finalment, la Mesa acorda sol·licitar a la Direcció de la Residència La Bonanova, un
informe tècnic per avaluar aquests criteris d’acord amb la clàusula 17.3 del Plec de
clàusules administratives.  Una vegada elaborat  aquest  informe, es convocarà als
interessats a l’acte de lectura d’aquest informe i d’obertura dels sobres núm. 2 que
contenen l’oferta econòmica.

A les 11:15 hores el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta. 

La secretària de la Mesa Vist i plau
El president de la Mesa

Vocals:
La secretària delegada La interventora delegada

Mª Àngels Vanrell Julià  Francisca Martorell Pujadas

En substitució de la directora de la 
Residència La Bonanova

Antoni Cantallops Cantallos
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