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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l'obertura del sobre núm. 3
(Característiques tècniques), del contracte del subministrament  d'equipament
informàtic per a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per a l'any 2017, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

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

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra.  Francesca  Ramis  Ferriol,  cap  del  Servei  de  Gestió  Econòmica  de

l’IMAS. 
- Sr. Jeroni Navarrete Barceló, cap del Servei d’Informàtica de l’IMAS.

Secretària: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Sec-
ció jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 18 de maig de 2017

A les 13,00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a l'obertura del sobre núm. 3: Característiques tècniques, presentat pels
licitadors que han optat a la contractació de referència.

Compareix  a  l’acte  d’obertura  la  Sra.  Mª  Dolores  Alemany  Rojo,  amb  DNI
06.963.480-T, en  representació  de  l’empresa  VISUALES  E  INFORMÁTICA
SERVICIOS Y SUMINISTROS, SL (SVI). No compareix ningú més en representació
de les altres entitats licitadores.

Per  part  de  la  secretària  de  la  Mesa  s’informa  que, una  vegada  examinada  la
documentació  presentada  per  les  empreses  VISUALES  E  INFORMÁTICA
SERVICIOS Y SUMINISTROS, SL (SVI) i TEKNOSERVICE, SL, es constata que
han esmenat les deficiències detectades a la documentació administrativa i, per tant,
la Mesa acorda admetre-les a la licitació.

A  continuació,  es  procedeix  a  l’obertura  del  sobre  núm.  3:  Característiques
tècniques de les tres (3) entitats admeses a la licitació, i que són les següents: 

- HERBECON SYSTEMS, SL
- VISUALES E INFORMÁTICA SERVICIOS Y SUMINISTROS, SL (SVI)
- TEKNOSERVICE, SL.
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Finalment,  i  atès que en aquest sobre s'han inclòs les característiques tècniques
dels  equips,  que,  d'acord  amb  el  que  s'estableix  en  el  Plec  de  clàusules
administratives, aquestes característiques no seran puntuades però sí que s'haurà
de comprovar que s'adeqüen als requeriments tècnics mínims exigits a l'objecte del
contracte;  la Mesa acorda sol·licitar  al  cap del Servei d’Informàtica de l’IMAS un
informe tècnic en aquest sentit. Una vegada elaborat aquest informe, es convocarà
als interessats a l’acte de lectura d’aquest informe i d’obertura del sobre núm. 2 que
conté la Proposta econòmica. 

Es  convida les  persones assistents que examinin  la  documentació  i  exposin  les
observacions o reserves que considerin oportunes contra l’acte celebrat.

A les 13,10 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

Inmaculada Borrás Salas Francisca Martorell Pujadas

La cap del Servei de Gestió Econòmica El cap del Servei d’Informàtica

Francesca Ramis Ferriol Jeroni Navarrete Barceló
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