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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per procedir  a la lectura de l´informe de
valoració de les fitxes tècniques i a l´obertura del Sobre nº 2, oferta econòmica per a la
licitació del  contracte de subministrament e instal·lació d´un grup electrogen per a la
Residència La Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

 
Assistents:

President:  Sr.  Jaume Català Sansó, director gerent de l´Institut  Mallorquí d'Afers Socials,  en
endavant IMAS.
             
Vocals:  

- Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada de l’IMAS.                  
- Sra. Francisca Ramis Ferriol , cap del Servei de Gestió Econòmica de l'IMAS.
- Sra. Mercedes Palmer Cabrinnetti, tècnica de Intervenció delegada en substitució de la 
Interventora delegada de l'IMAS.
- Sr. Antoni Cantallops Cantallops, administrador de la Residència La Bonanova.

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

A Palma, 20 de desembre de 2017

A les  11:30  hores  s'ha  constituït  la  Mesa  de  Contractació,  en  la  forma que  precedeix,  per
procedir  a  la  lectura  de  l´informe  tècnic  elaborat  per  l´administrador  de  la  Residència  La
Bonanova  i  a  l´obertura  del  Sobre  2  que  conté  les  ofertes  econòmiques  presentades  pels
licitadors  que  han  optat  a  la  contractació  del  subministrament  del  grup  electrògen  per  a  la
Residència La Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

En  representació  de  l'empresa  ELÈCTRICA PUIGCERCÓS,  S.A.U., compareix  el  Sr.  Juan
Francisco Gosalbez Rodríguez, amb DNI 43072353 T.

En primer lloc l´administrador de la Residència La Bonanova, el Sr. Antoni Cantallops, procedeix
a la lectura i explicació del seu informe emès en data 13 de desembre de 2017 d´acord amb els
plecs de prescripcions tècniques.

L´informe  de  valoració  proposa  excloure  de  la  licitació  a  les  empreses  ELECTRICA
PUIGCERCÓS, S.A.U. , MONCOBRA, SA, ELECNOR, SA i BEXTRON POWER, SL,  atès que
les  fitxes  tècniques  presentades  no  compleixen tots  els  requisits  establerts  en els  plecs  de
prescripcions tècniques.

La Mesa dòna la paraula al representant de ELECTRICA PUIGCERCÓS perquè manifesti el que
convengui. El Sr. Gosalbez manifesta que el grup ofertat per la seva empresa compleix amb tots
els requisits exigits en els plecs de prescripcions tècniques i així està recullit dins la proposta
econòmica, puntualitzant «que les fitxes tècniques dels grups electrògens son fitxes standars del
fabricant (les quals no es poden modificar) que inclouen tres opcions de model de maquinària

 General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669



però si que estan en disposició d´oferir qualsevol de les tres opcions ja que aquest tipus de
maquinària es fabrica a mida que inclou tots els requisits establerts en els plecs de prescripcions
tècniques»

Ateses aquestes manifestacions la Mesa acorda requerir a tots els licitadors perquè especifiquin
o concretin quina de les distintes versions dels grups electrògens presentats és el model concret
que  oferten  i,  en  concret,  si  el  model  ofertat  compleix  amb  els  requisits  de  insonorització
200/14/CE:2005/88/CE, té quadre automàtic de control amb visualització d´errades i control de
commutació i proteccions, té selector de quadre per a proves, amb carregador electrònic i propi i
amb diposit de combustible de 500-550 litres.

S´estableix un període de tres (3) dies hàbils des de la publicació d´aquest requeriment al perfil
del contractant de la web de l´Institut Mallorquí d´Afers Socials (www. Imasmallorca.com) perquè
per part dels licitadors concretin que el model de grup electrogen ofertat compleix amb aquests
requisits establerts en els plecs de prescripcions tècniques i així poder seguir amb la tramitació
del procediment. 

Es convocarà de nou la Mesa per a procedir a la lectura de l´informe que valorarà aquestes
concrecions i procedirà a l´obertura del Sobre 2, la data de la qual es publicarà al perfil  del
contractant(www. Imasmallorca.com).

A les 12:15 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 En substitució de la interventora 

delegada

Mª Àngels Vanrell Julià Mercedes Palmer Cabrinetti

La cap del Servei de Gestió Econòmica L´administrador de la Residència La 
Bonanova

Francesca Ramis Ferriol Antoni Cantallops Cantallops
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