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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l ’obertura del sobre núm. 4:
proposició  tècnica  relativa  als  criteris  NO  avaluab les  mitjançant  fórmules
(Valoració de la qualitat), del contracte del submi nistrament de mobiliari per a la
residència  de  pensionistes  La  Bonanova, 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, 
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, Cap del Servei de Gestió Econòmica
- Sr. Antoni Cantallops Cantallops, en substitució de la directora de la residència

La Bonanova

Secretària:  Sra.  Antònia Nicolau Llabrés,  tècnica d’administració general  del Servei
Jurídicoadministratiu de l’IMAS.

A Palma, 5 de setembre de 2017

A les 12 hores i 45 minuts 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 l’obertura del sobre núm. 4: proposició tècnica relativa als
criteris NO avaluables mitjançant fórmules (Valoració de la qualitat), presentada pels
licitadors que han optat a la contractació de referència.

Per  part  del  president  de  la  Mesa  s’informa  que, una  vegada  examinada  la
documentació presentada per l'empresa SISTEMES I AJUDES, SLU, es constata que
ha esmenat les deficiències detectades a la documentació administrativa i, per tant, la
Mesa acorda admetre-la a la licitació. Per tant les empreses admeses a la licitació son
les següents:

- LINET IBERIA, SL
- SISTEMES I AJUDES, SLU
- EL CORTE INGLÉS, SA

 
Compareixen  a  l’acte  d’obertura  la  Sra.  Maria  Homar  Mas,  en  representació  de
l’empresa  SISTEMES  I  AJUDES,  SLU  i  el  Sr.  Manuel  Martínez  Barberá  en
representació del Corte Inglés, SA

Acte seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 4: proposició tècnica relativa als
criteris NO avaluables mitjançant fórmules (Valoració de la qualitat)  de les empreses
següents:
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- LINET IBERIA, SL: presenta fitxes tècniques i mostres corresponents al LOT 5 taules
auxiliars de llit.

- EL CORTE INGLÉS, SA: presenta fitxes tècniques corresponents als següents lots:

LOT 2. Butaques geriàtriques fixes
LOT 3. Butaques geriàtriques relax reclinables.
LOT 4. Butaques elèctriques de descans.
LOT 5. Taules auxiliars de llit.

Respecte a les mostres, el CORTE INGLÉS presenta una única mostra (una 
butaca) pels lots 2, 3 i 4 i una mostra (taula auxiliar de llit) per al lot 5.

L'empresa  SISTEMES  I  AJUDES,  SLU  no  ha  presentat  sobre  4,  per  tant  queda
exclosa de la licitació d'acord amb la clàusula II punt 2.3 del plec de prescripcions
tècniques. 

Respecte al LOT 1 Cadires i taules de terrassa i bar-cafeteria, no s'ha presentat cap
oferta per tant queda desert.

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 17.4 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 i 3 que
contenen  l’oferta  econòmica  i  la  documentació  relativa  als  criteris   d'adjudicació
avaluables mitjançant fórmules.

A les 13 hores i 30 minuts 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,

La cap del Servei de                                           En substitució de la directora
Gestió Econòmica                                 de la residència La Bonanova 

           Francisca Ramis Ferriol       Antoni Cantallops Cantallops
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