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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la lectura de l'informe tècnic
relatiu als criteris no avaluables mitjançant fórmules i obertura dels sobres 3 i 2
que contenen la proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant
fórmula i l'oferta econòmica presentats per a la licitació del contracte del
subministrament de mobiliari de 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.
- Sra. Mercedes Palmer Cabrinetti, en substitució de la interventora delegada de
l’IMAS.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap de Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS.
- Sra. Mª Elena Lluch Cerdà, directora de la residència La Bonanova
Secretària: Sra. Antònia Nicolau Llabrés tècnica d’administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.
A Palma, 25 de setembre de 2017
A les 10 hores i 10 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que
precedeix, per procedir a la lectura de l'informe tècnic de valoració relatiu als criteris no
avaluables mitjançant fórmules (valoració de la qualitat de les mostres) i obertura dels
sobres 3 i 2 que contenen la proposició tècnica relativa als criteris avaluables
mitjançant fórmula i l'oferta econòmica.
No assisteix a l'acte cap representant dels licitadors.
La directora de la residència La Bonanova llegeix l'informe tècnic de valoració dels
criteris de qualitat de les mostres presentades, emès el dia 11 de setembre de 2017
que s'adjunta con annex a aquesta acta. A l'informe tècnic es proposa declarar deserts
els LOTS 2, 3 i 4 i adjudicar el LOT 5 taules auxiliars de llit a l'empresa LINET IBERIA,
SL.
La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l'informe esmentat.
Seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 3 (termini de lliurament dels
productes) i sobre 2 (oferta econòmica) de l'empresa LINET IBERIA, SL. l'únic licitador
que opta al lot 5.
Respecte al Termini de lliurament de les taules el licitador ofereix un termini de 30 dies
des de la confirmació de la recepció de la comanda.
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En quant a l'oferta econòmica es constata que la proposta s’adapta al model contingut
a l’annex 2 (Model d’oferta econòmica) del plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) que regeixen el contracte en qüestió. L'empresa LINET IBERIA, SL ofereix un
preu unitari de dos-cents trenta-un euros per taula auxiliar de llit (231,00 €/taula) sense
IVA.

La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació que requereixi a
l'empresa LINET IBERIA, 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 10 hores i 45 minuts el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta.

La secretària de la Mesa

Vocals:
La secretària delegada

Vist i plau
El president de la Mesa

En substitució de la
interventora delegada

Mª Angels Vanrell Julià

Mercedes Palmer Cabrinetti

La cap de Servei de
Gestió Econòmica

La Directora de la residència
La Bonanova

Francesca Ramis Ferriol

Mª Elena Lluch Cerdá
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INFORME DE VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL CONTRACTE DE MOBILIARI
PER A LA RESIDÈNCIA LA BONANOVA (EXP. SUB 09/17).

Aquest informe s'emet per tal de valorar la qualitat del contracte de mobiliari per a la
Residència la Bonanova (EXP. SUB 09/17), d'acort amb el punt VII b) del plec de
prescripcions tècniques (PPT).
Les empreses licitadores són:
- SISTEMES I AJUDES, S.L.
- EL CORTE INGLES, S.A.
- LINET IBERIA, S.L.
Els lots que componen la licitació pública són:
LOT 1. Cadires i taules de terrassa i bar-cafeteria.
LOT 2. Butaques geriàtriques fixes
LOT 3. Butaques geriàtriques relax reclinables.
LOT 4. Butaques elèctriques de descans.
LOT 5. Taules auxiliars de llit.
Les mostres presentades per l'empresa SISTEMES I AJUDES, SL no han estat
valorades per estar exclosa a la licitació, per error en la documentació presentada
d'acord amb la Mesa de Contractació de dia 5 de setembre de 2017.
L'empresa EL CORTE INGLES, SA ha presentat una mateixa butaca amb les mateixes
característiques tècniques i funcionals per als lots 2, 3 i 4 i una taula auxiliar de llit com
a mostra del LOT 5
L'empresa LINET IBERIA, S.L., ha presentat una taula auxiliar de llit com a mostra
corresponent al LOT 5.
L'equip de valoració proposa excloure de la licitació a l'empresa EL CORTE INGLÉS,
SA, respecte als lots 2 i 3, atès que l'única butaca presentada no contempla les
característiques tècniques previstes al PPT per aquests dos lots. La butaca no va
dotada d'estructura amb respatller amb orelleres com figura al PPT (Clàusula III.
Característiques tècniques i funcionals dels LOT 2 i 3), per tant ja no es valora la
qualitat d'aquesta butaca d'acord amb el punt VII b) del PPT.

L'equip de valoració proposa excloure del lot 4 a l'empresa el CORTE INGLÉS, S.A.
perquè la única butaca presentada no fa les dimensions exigides al PPT (Clàusula III.
Característiques tècniques i funcionals del LOT 4), per tant no es valora la qualitat
d'aquesta butaca d'acord amb el punt VII b) del PPT.
L'equip de valoració proposa excloure del lot 5 al CORTE INGLÉS, S.A., atès que la
taula auxiliar de llit que ha presentat com a mostra no disposa de barana anticaiguda,
tal i com es contempla a la clàusula III del PPT (Clàusula III. Característiques
tècniques i funcionals del LOT 5), per tant tampoc es valora la qualitat de la mostra.
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L'equip de valoració ha considerat que la taula auxiliar de llit, que l'empresa LINET
IBERIA, S.L., ha presentat com a mostra del LOT 5, reuneix tots els requisits tècnics i
funcionals exigits al PPT (clàusula III. Característiques tècniques i funcionals del LOT
5)) i atès que no hi ha més licitadors que hagin presentat mostres a aquest lot, no es
valora la qualitat de la taula, per tant proposa l'adjudicació del LOT 5 Taules auxiliars
de llit a l'empresa LINET IBERIA, SL.

Palma, a 11 de setembre de 2017

Lara Ruíz Teruel
DUI

Margarita Castell Serra
ATI

Carmen Calzada Centeno
DUI

Catalina Morell Gañó
ATI

Yesica Castell Serra
ATI

Olga Romero Beiro
Terapeuta ocupacional
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