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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la lectura de l’informe tècnic
relatiu  al  compliment  de  requeriments  tècnics  i  per  a  l’obertura  de  les
proposicions  econòmiques  presentades  a  la  licitació  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.  Isabel Moragues Marqués, en substitució de la 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. Catalina Comella Bosch, tècnic d’Administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.

En representació de les empreses licitadores únicament assisteix:

- 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).

A Palma, 5 de juny de 2017

A les 13’05 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per  procedir  a  la  lectura  de l’informe tècnic  relatiu  al  compliment  de requeriments
tècnics de les propostes presentades i admeses a la licitació per a la contractació del
subministrament d’equipament  informàtic per a l’IMAS, per a l'any 2017,  mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.

La secretària de la Mesa cedeix la paraula al Sr. Jeroni Navarrete Barceló,  cap del
Servei d’Informàtica, que dóna lectura de l’informe tècnic emès en data 29 de maig de
2017, i que s’adjunta a la present acta.

A l'informe es determina que les característiques tècniques dels equips ofertats, que
no seran puntuades, s'adeqüen als requeriments tècnics mínims exigits a l'objecte del
contracte;  per  tant,  es  conclou  que  tot  l'equipament  ofertat  és  adequat  per  a  les
necessitats de l'IMAS.

Es convida als assistents a que realitzin manifestacions contra l’informe realitzat.
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No es realitza cap tipus de manifestació.

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

Seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 2 (Proposta econòmica) de
les  empreses  admeses  a  licitació,  i  es  constata  que  les  propostes  dels  licitadors
s’adapten  al  model  contingut  a  l’Annex  2  (Model  d’oferta  econòmica)  del  Plec  de
clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix el contracte en qüestió.

El quadre, amb les ofertes econòmiques, és el següent:

Atès que segons el PCAP el preu més baix és l'únic criteri d'adjudicació, no procedeix
realitzar  cap  valoració:  l'oferta  ecònòmica  més  barata  és  la  de  l'empresa
TEKNOSERVICE, SL. Ara bé, s'examinen detingudament els imports als efectes de
determinar si procedeix o no apreciar un possible caràcter desproporcionat o temerari
en qualcuna de les ofertes. No n'és el cas. 

Amb  tot,  la  Mesa  de  contractació  acorda  proposar  a  l’òrgan  de  contractació  que
requereixi  a  l'empresa  TEKNOSERVICE,  SL perquè  presenti  la  documentació
contemplada  a  la  clàusula  20  del  PCAP  que  regeix  el  contracte  i  depositi  la
corresponent garantia definitiva.

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

A les 13’25 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:
En substitució de la secretària delegada La interventora delegada

Isabel Moragues Marqués Francisca Martorell Pujadas
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La cap del Servei de Gestió Econòmica El cap del Servei d’Informàtica

Francesca Ramis Ferriol Jeroni Navarrete Barceló
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