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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  l´o bertura  Sobre  4  de  la
licitació del contracte per al subministrament de m aquinària per a la bugaderia
de  la  residència  Llar  dels  Ancians  de l'Institut  Ma llorquí  d'Afers  Socials,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

Presidenta:  Sra.  Teresa  Vallespir  Acosta,  directora  insular  d´Inclusió  Social  en
substitució del director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).

Vocals: 
• Sra. Isabel Moragues Marqués , en substitució de la secretària delegada de

l’IMAS.
• Sra. Mercedes Palmer Cabrinettti, en substitució de la interventora delegada

de l’IMAS.
• Sr.  Bernat  Torres  Ripoll,  en  substitució  de  la  cap  del  Servei  de  Gestió

Econòmica de l’IMAS. 
• Sra. Antonia Jiménez Ferrer, Directora de la Residència Llar dels Ancians.

Secretària: Sra. Maria Antònia Beltran Celià, tècnica d’Administració general de la
Secció jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 18 de desembre de 2017

A les 10:30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per  procedir  a  la  valoració  de  les  esmenes presentades  per  part  de  l  empresa
requerides, i per a l’obertura del sobre núm. 3: proposició tècnica relativa als criteris
NO  avaluables  mitjançant  fórmules  (Valoració  de  la  qualitat),  presentada  pels
licitadors que han optat a la contractació del subministrament de maquinària per a la
bugaderia de la residència Llar d´Ancians gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

La  secretària  de  la  Mesa informa que, una vegada examinada la  documentació
presentada, en temps i en forma, per l'empresa MP DICLESA S.L. es constata que
ha esmenat les deficiències detectades a la documentació administrativa i, per tant,
la Mesa acorda admetre-la a la licitació.

Abans de començar l'obertura del sobre núm. 3 de les empreses que finalment han
resultat admeses a la licitació, la Mesa acorda, segons el que disposen els Plecs
d'aquest contracte, valorar aquestes proposicions en funció de les fitxes tècniques,
les  fotografies  i  la  documentació  presentada,  atesa  la  clàusula  2  del  Plec  de
prescripcions tècniques del contracte, i en el mateix sentit la clàusula C del Quadre
de  criteris  d'adjudicació  del  contracte  del  Plec  de  clàusules  administratives
particulars,  que  estableix  que  «Les  empreses  licitadores  hauran  de  presentar
obligatòriament les fitxes tècniques en castellà o català, amb la descripció acurada
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de  les  característiques  de  les  màquines  objecte  del  contracte,  amb  fotografies
incloses. La no presentació d´aquesta documentació es considerarà incompliment o
manca d´informació necessària per valorar  el  compliment  de les característiques
tècniques i funcionals dels articles i , en conseqüència, s´exclourà a l´empresa dels
procés de licitació».  

Tot seguit es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 3: proposició tècnica relativa
als criteris NO avaluables mitjançant fórmules (Valoració de la qualitat) de les dues
empreses admeses a la licitació, i que són les següents: 

o MAQUINARIA Y ACCESORIOS ILLES S.L 
o MP DICLESA S.L.

En  primer  lloc,  s’obre  el  sobre  presentat  per  l’empresa  MAQUINARIA  Y
ACCESORIOS ILLES S.L.  i  es comprova que ha presentat  les fitxes tècniques i
fotografies de la maquinaria corresponent  al LOT 1, 2 i 3.

En  segon  lloc,  s’obre  el  sobre  presentat  per  l’empresa  MP DICLESA S.L.  i  es
comprova que ha  presentat  les  fitxes  tècniques  i  fotografies  corresponents  a  la
maquinària del LOT 2 i 3.  

Finalment, la Mesa acorda sol·licitar a la Direcció de la Residència Llar dels Ancians
un informe tècnic per avaluar aquests criteris d’acord amb la clàusula 17.3 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 que
contenen l’oferta econòmica.

A les 11:00 hores el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta. 

La secretària de la Mesa Vist i plau
La  presidenta  de  la  Mesa  per  
substitució

Vocals:
En substitució de la Secretària delegada En substitució  de la  interventora

delegada

Isabel Moragues Marqués Mercedes Palmer Cabrinetti

En substitució de la cap del Servei de Gestió La directora de la residència Llar
dels Ancians

Bernat Torres Ripoll Antònia Jiménez Ferrer
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