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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l'obertura del sobre 2 relatiu a l'oferta
econòmica per a la licitació del contracte de subministrament de mobiliari per al pavelló C
de la residència Llar dels Ancians de l´IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària.

Assistents:
President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l´IMAS.
Vocals:
-

Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada.
Sra. Francesca Martorell Pujades, interventora delegada.
Sr. Bernat Torres Ripoll, tècnic del Servei de Gestió Econòmica en substitució de
Francesca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió Econòmica.
Sra. Antonia Jiménez Ferrer, directora de la Residència Llar d´Ancians.

Secretària: Sra. Maria Antònia Beltran Celià, tècnica d’administració general.

A Palma, 13 de desembre de 2017
A les 12:30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per procedir
a l’obertura del sobre núm. 2, que conté l’oferta econòmica, presentada a la licitació del contracte
subministrament de vestuari per al personal de les residències de l`IMAS.
En representació de les empreses licitadores assisteixen a l'acte:
- Sr. Javier Pomar Piña amb DNI 18234191-K en representació , com a Delegat a Mallorca, de
les empreses LINET IBÉRICA S.L. i ND MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.L.

En primer lloc la directora de la Llar d´Ancians ha procedit a llegir l´informe tècnic de valoració de
la qualitat de les mostres presentades així com el quadre de valoració de la proposta tècnica i
dels elements de millora.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l´informe tècnic de valoració que s´adjunta com a
Annex I a la present Acta i, en conseqüència:
1º.-Atès els motius relacionats a l´Informe tècnic i la decisió de la comissió de valoració, la Mesa
acorda excloure del procediment de licitació a l´empesa EL CORTE INGLÉS S.A. en relació al
LOT 1 ( Llits, tauletes i butaques per a habitacions).
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2º.- En relació al LOT 2 ( Taules, butaques, cadires, moble aparador i altres mobles per a espais
comuns) l´empresa GERODAN S. COOP no ha presentat les fitxes de compliment de les
caracterítiques tècniques emplenades – tal i com s´estableix en el punt 12 del Plec de
Prescipcions Tècniques del contracte, per la qual cosa no s´ha valorat la seva oferta. La Mesa
acorda excloure´l del procediment de licitació.

Després s'obre el sobre 2 (oferta econòmica) de les empreses admeses a licitació i es constata
que totes les propostes econòmiques s’adapten al model contingut a l’annex 2 Model d’oferta
econòmica, del PCAP i s´introdueixen les dades en el full de càlcul que conté la formula d
´aplicació a la valoració de les propostes.
S’interromp la Mesa per procedir a ordenar les ofertes d’acord amb els criteris d'adjudicació
establerts al PCAP. Una vegada puntuades les ofertes es reprèn la Mesa i la secretària delegada
exposa la puntuació final, que s'adjunta a la present Acta com a Annex II en format EXCEL

La Mesa de contractació proposa a l´òrgan de contractació que clasifiqui les ofertes d´acord al
següent ordre:

LOT 1. Llits, tauletes i butaques per a habitacions
1º.- LINET IBÉRIA S.L.
2º.- INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO S.L.
LOT 2.- Taules, butaques, cadires, moble aparador i altres mobles per a espais comuns
1º.- EL CORTE INGLÉS S.A.
2º.- ND MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.L.

La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació que requereixi a les
empreses LINET IBÉRIA S.L i EL CORTE INGLÉS S.A. 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 11:45 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

Maria Antònia Beltran Celià

Jaume Català Sansó

Vocals:
La secretària delegada

La interventora delegada

Mª Ángels Vanrell Julià

Francesca Martorell Pujades

La cap del Servei de

La director de la Llar d´Ancians

Francesca Ramis Ferriol

Antonia Jiménez Ferrer
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