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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l’obertura de les proposicions
econòmiques  presentades a  la licitació del  contracte  del  subministrament  de
gasoil de calefacció per a diversos centres de 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. 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. Guillem Ripoll Buades, cap del Negociat de Serveis Generals de l’IMAS.

Secretari: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.

No compareix ningú en representació de les empreses licitadores.

A Palma, 26 d'octubre de 2016

A les 13’40 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a l’obertura de les proposicions econòmiques presentades a la licitació del
contracte  del  subministrament  de  gasoil  de  calefacció  per  a  diversos  centres  de
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

En  primer  lloc,  per  part  de  la  secretària  de  la  Mesa  s’informa  que, una  vegada
examinada  la  documentació  presentada  per  l'empresa  REPSOL COMERCIAL DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS,  SA,  es  constata  que  ha  esmenat  les  deficiències
detectades a la documentació administrativa i, per tant, la Mesa acorda admetre-la a la
licitació.

A continuació, es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2 (Oferta econòmica) de les
dues (2) empreses admeses a licitació,  i  es constata que la proposta de  REPSOL
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, SA s'adapta al model contingut a
l’annex 2 (Model d’oferta econòmica) del plec de clàusules administratives particulars
que regeix el contracte en qüestió. Ofereix un recàrrec d'un 0,015 euros per litre de
gasoil.

Ara  bé,  la  proposta  de  l'altra  empresa  licitadora,  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DE
PETRÓLEOS, S.A.U.  (CEPSA) no s’adapta  al  model  contingut  a l’annex 2  (Model
d’oferta  econòmica)  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars  que  regeix  el
contracte en qüestió, per aquest motiu la Mesa acorda excloure-la de la licitació.
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Atès  que  l'únic  criteri  d'adjudicació  d'aquest  expedient  de  contractació  és  l'oferta
econòmica, no procedeix realitzar cap tipus de valoració. A més a més, atès l'exposat,
únicament es compta amb una entitat admesa a la licitació.

Amb  tot,  la  Mesa  de  contractació  acorda  proposar  a  l’òrgan  de  contractació  que
requereixi a l'empresa REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, SA
perquè presenti la documentació contemplada a la clàusula 20 del Plec de clàusules
administratives particulars que regeix el contracte i constitueixi la garantia definitiva en
els termes de l'esmentat plec.

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

A les 13’50 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 El  cap del Negociat de Serveis
Econòmica Generals

Francisca Ramis Ferriol Guillem Ripoll Buades
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