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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la lectura de l'informe de
valoració de la qualitat de les proposicions tècniques relatives als criteris
NO avaluables  mitjançant  fórmules i  per  a  l'obertura  del  sobre  núm.  2:
proposicions econòmiques presentades 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.

⁻ Sr.  Bernat  Torres  Ripoll,  tècnic  del  Servei  de  Gestió  Econòmica,  en
substitució de la Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió
Econòmica de l'IMAS.

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

A Palma, 24 d'octubre de 2017

A les  11:05  hores  s'ha  constituït  la  Mesa  de  Contractació,  en  la  forma  que
precedeix, per procedir a la lectura de l'informe de valoració de la qualitat de les
proposicions tècniques relatives als criteris NO avaluables mitjançant fórmules, i
per a l'obertura del sobre núm. 2: proposicions econòmiques, presentades 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 directora de la Residència La Bonanova ha excusat la seva presència i, per
això, l'administrador de la Residència llegeix l'informe, elaborat d'acord amb el
Plec de prescripcions tècniques del contracte de referència, de valoració de la
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qualitat  de  les  proposicions  tècniques  presentades  per  les  tres  empreses
licitadores:  TECSA MONTAJES  S.L.,  SEGURIDAD  Y LIMPIEZAS,  S.A.  i  EL
CORTE INGLÉS, S.A. 

A  l'informe  s'indica  que  totes  les  taquilles  ofertes  reuneixen  els  requisits
establerts als plecs del contracte i que, tal i  com es preveu a aquests plecs i
s'especifica a les fitxes tècniques incloses als sobres núm. 3, les taquilles hauran
de permetre la possibilitat de tancament amb pany de maleta. 

Finalment, s'assenyala que com el model de les taquilles és el mateix a les tres
proposicions  tècniques  de  les  licitadores  el  pes  és  el  mateix  i  s'ofereix  una
gamma de colors  de  més  de  deu colors  per  triar,  per  la  qual  cosa  les  tres
empreses han obtingut la puntuació màxima, és a dir:

Nom licitador
Puntuació pel

major pes de les
taquilles

Puntuació per
gamma de més de

10 colors

PUNTUACIÓ
TOTAL QUALITAT

TECSA MONTAJES S.L. 25,00 5,00 30,00

SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, S.A. 25,00 5,00 30,00

EL CORTE INGLÉS, S.A. 25,00 5,00 30,00

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe tècnic de valoració.

A continuació es procedeix  a l’obertura  dels  sobres  núm.  2 que contenen la
proposició econòmica, i es constata que les propostes econòmiques de les tres
empreses admeses a la licitació, s'adapten al model contingut a l'Annex 2 Model
d'oferta econòmica del Plec de clàusules administratives particulars.

Una  vegada  puntuades  les  ofertes  d'acord  amb  els  criteris  d'adjudicació
establerts als plecs, s'exposa la puntuació final: 

Nom licitador Import Oferta
OFERTA

ECONÒMICA
QUALITAT

SUMA
OFERTES

TECSA MONTAJES S.L. 33.500,00 70,00 30,00 100,00

SEGURIDAD Y LIMPIEZAS,
S.A.

37.743,32 62,13 30,00 92,13

EL CORTE INGLÉS, S.A. 37.743,32 62,13 30,00 92,13

A la  vista  de  les  puntuacions,  i  després  de  comprovar  que no  hi  ha  baixes
anormals  o  desproporcionades,  la  Mesa  de  contractació  acorda  proposar  a
l’òrgan de contractació que requereixi a l'empresa TECSA MONTAJES S.L. per a
què, d’acord amb el que es disposa a l’article 151.2 del TRLCSP, en un termini
no superior als deu (10) dies hàbils comptadors des de l'endemà de rebre la
notificació,  presenti  la  documentació  prèvia  a  l'adjudicació  d'acord  amb  la
clàusula 20 del Plec de clàusules administratives particular que regeix aquest
contracte, i constitueixi la garantia definitiva.
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Aquest requeriment s'entendrà realitzat amb l'exposició d'aquesta Acta al perfil
del  contractant  de  la  web  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials
(www.imasmallorca.com). 

A les  11:20  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 directora de la En substitució de la cap del
Residència La Bonanova Servei de Gestió Econòmica 

Antoni Cantallops Cantallops Bernat Torres Ripoll
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