
Servei Jurídicoadministratiu
Ref.: CPH
Document: Acta
Exp.: PRI 02/18

Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l'obertura del sobre núm.
2 presentat en el  marc de la licitació del  contracte de l'assegurança de
danys materials i robatori dels edificis adscrits a 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. Bernat Torres Ripoll,  en substitució de la cap del  Servei  de Gestió

Econòmica de l’IMAS. 
⁻ Sr.  Guillem  Ripoll  Buades,  cap  del  Negociat  de  Serveis  Generals  de

l'IMAS.

Secretària: Sra. Cristina  Pareja  Hagenaers, tècnica del Servei
Juridicoadministratiu de l’IMAS.

A Palma, 30 de novembre de 2017

El president dóna compte de l'admissió a la licitació, per part  de la Mesa de
Contractació,  de  la  licitadora:  LIBERTY  MUTUAL  INSURANCE  EUROPE
LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA.

A les  13:10  hores  s'ha  constituït  la  Mesa de  Contractació,  en  la  forma  que
precedeix,  per  procedir  a  l'obertura  del  sobre  núm.  2,  proposició  econòmica
presentada  per  les  tres  (3)  empreses  que  han optat  a  la  licitació  per  a  la
contractació de l'assegurança de danys materials i robatori dels edificis adscrits
a l'IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Es procedeix  a  l'obertura  dels  sobres  núm 2  que contenen les  proposicions
econòmiques de les empreses admeses a la licitació:

⁻ MAPFRE ESPAÑA, S.A.
⁻ LIBERTY MUTUAL INSURANCE  EUROPE  LIMITED,  SUCURSAL EN

ESPAÑA
⁻ GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

 
i  es  constata  que aquestes  s'adapten  al  model  contingut  a  l'Annex  2  Model
Obligatori d'Oferta del Plec de clàusules administratives particulars.
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A continuació es comunica el resultat següent:

Una vegada examinades aquestes ofertes, la Mesa observa que,  d'acord amb
allò que disposa la Clàusula K dels Plecs de clàusules administratives particulars
que es remet a l'article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de las administracions
públiques,  l'oferta  de  GENERALI  ESPAÑA,  S.A.  DE  SEGUROS  Y
REASEGUROS  és anormalment desproporcionada o temerària de conformitat
amb el que preveu el punt 3 de l'esmentat article.

Per aquest  motiu la Mesa de Contractació acorda,  per unanimitat,  requerir  a
l'empresa GENERALI ESPAÑA, S.A.  DE SEGUROS Y REASEGUROS per a
què, en un termini de 10 dies hàbils, justifiqui documentalment en el Registre
General de l’IMAS la possibilitat d’executar el contracte amb aquest preu i en
precisi les condicions; aquesta justificació serà valorada per la Mesa.

Aquest requeriment s’entendrà realitzat amb la exposició d’aquesta Acta al perfil
del  contractant  de  la  web  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials
(www.imasmallorca.com). 

Es convida les persones assistents que exposin les observacions o reserves que
considerin oportunes contra l’acte celebrat.
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A les  13:20 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 cap del Servei El cap del Negociat de Serveis
de Gestió Econòmica Generals

Bernat Torres Ripoll  Guillem Ripoll Buades
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