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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 de la maquinaria presentades i per a l'obertura del sobre
2  (Proposta  econòmica)  i  3  (Millores)  en  el  marc  de  la  licitació  del  contracte  del
subministrament de maquinària per a la bugaderia de la Residència Llar dels Ancians 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  (en
endavant IMAS). 
             
Vocals:  

- Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada de l’IMAS.         
- Sra. Mercedes Palmer Cabrinetti, en substitució de la interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, 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 adscrita al Servei
Jurídicoadministratiu. 

No compareix ningú en representació de les empreses licitadores.

A Palma, 20 de desembre de 2017

A les 9:00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per procedir
a la lectura de l'informe de valoració de les fitxes tècniques de la maquinaria presentades per les
empreses licitadores i per a l'obertura del sobre 2 (Proposta econòmica) i 3 (Millores) en el marc
de  la  licitació  del  contracte  del  subministrament  de  maquinària  per  a  la  bugaderia  de  la
Residència Llar dels Ancians de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària.

En primer lloc, la directora de la Residència Llars dels Ancians, la Sra. Antonia Jiménez Ferrer,
procedeix  a la  lectura i  explicació  del  seu informe emès en  data 20 de desembre de 2017
conjuntament  amb  la  governanta  de  la  Residència, elaborat  d´acord  amb  el  Plec  de
prescripcions tècniques del contracte de referència, de valoració de les  fitxes tècniques de la
maquinaria presentades per les dues (2) empreses licitadores admeses a la licitació: 

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

En l'esmentat informe es proposa excloure de la licitació a l'empresa MP DICLESA, S.L. perquè
les fitxes tècniques de les maquinarias ofertades (lots 2:  1 Màquina rentadora industrial i 3:  2
Màquines eixugadores de gas) no compleixen els requisits del Plec de prescripcions tècniques.
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La Mesa de contractació aprova per unanimitat l'informe tècnic de valoració i acorda publicar-lo
al  Perfil  del  contractant  de  l'IMAS  (www.imasmallorca.com).  Així  mateix,  acorda  proposar  a
l'òrgan  de  contractació excloure  de  la  licitació  a  l'empresa  MP DICLESA,  S.L.  pels  motius
indicats.

A continuació  es  procedeix  a  l'obertura  del  sobre  núm.  3  (Millores),  criteri  d'adjudicació  del
contracte  avaluable  de  forma  automàtica  mitjançant  l'aplicació  de  fòrmules,  de  l'empresa
licitadora MAQUINARIA Y ACCESORIOS ILLES S.L. L'empresa ofereix les següents millores
contemplades a l'apartat  3. Termini de lliurament de les màquines (màxim 15 punts) del Quadre
de  criteris  d'adjudicació  del  contracte  del  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  que
regeixen el contracte (PCA): 

Termini de lliurament de la maquinaria:

• Lot núm. 1 Maquinaria planchadora …........ 40 dies*
• Lot núm. 2 Màquina rentadora industrial …. 30 dies*
• Lot núm. 3 Màquines eixugadores a gas …. 30 dies*

*Aquestes dates són a partir de l'adjudicació

Així mateix es comprometen a la retirada de la maquinària vella, així com a realitzar la formació
per a totes les màquines durant el temps necessari sense cap limitació per a tots els usuaris que
se'ls indiquin.

Seguidament es procedeix a l'obertura del sobre núm. 2 que conté la proposició econòmica de
l'empresa licitadora MAQUINARIA Y ACCESORIOS ILLES S.L., i es constata que s'adapta al
model contingut a l'Annex 2 Model d'oferta econòmica del PCAP. S'ofereixen els preus unitaris
següents: 

LOT Producte Preu unitari licitació
 (IVA exclòs)

Preu unitari proposat
 (IVA exclòs)

1 MÀQUINA PLANXADORA A BANDES GAS
(1 Unitat)

101.828,30 € 97.734,00 €

2 MÀQUINA  RENTADORA  INDUSTRIAL
(1 Unitat)

22.646,30 € 16.568,00 €

3 MÀQUINES  EIXUGADORES  A  GAS
(2 unitats)

5.589,91 € 3.952,00 €

Respecte  al  lot  1  (Màquina  planxadora  a  bandes  gas),  una  vegada  examinada  l'oferta
econòmica, i després de comprovar que no hi ha baixa anormal o desproporcionada; atès que
només concorr un únic licitador, no procedeix realitzar la valoració dels dos criteris d'adjudicació.
Amb tot, la Mesa de contractació acorda proposar a l'òrgan de contractació que requereixi a
l'empresa MAQUINARIA Y ACCESORIOS ILLES S.L. perquè, 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  PCAP que  regeix  aquest  contracte,  i  constitueixi  la  corresponent  garantia
definitiva.

Respecte als  lots 2 (M  àquina rentadora industrial) i 3 (Màquines eixugadores a gas), atès que
només  concorr  un  únic  licitador,  tampoc  procedeix  realitzar  la  valoració  dels  dos  criteris
d'adjudicació, ara bé, una vegada examinada l'oferta econòmica presentada per la licitadora per
a cadascun d'aquests dos lots, la Mesa observa que, d'acord amb allò que disposa la lletra K del
Quadre de característiques del Plec de clàusules administratives particulars, que es remet a
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l'article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de  la  Llei  de  contractes  de  las  administracions  públiques,  aquesta  és anormalment
desproporcionada o temerària de conformitat amb el que preveu el punt 1 de l'esmentat article
atès que concorr un sol licitador i la seva oferta econòmica és inferior al pressupost base de
licitació en més de 25 unitats percentuals.

Per  aquest  motiu,  respecte  als  lots  2  i  3,  esmentats,  la  Mesa  de  Contractació  acorda,  per
unanimitat, requerir a l'empresa  MAQUINARIA Y ACCESORIOS ILLES S.L.  per a què, en un
termini  de  10  dies  hàbils,  justifiqui  documentalment  en  el  Registre  General  de  l’IMAS  la
possibilitat  d’executar  el  contracte  amb  aquest  preu  i  en  precisi  les  condicions;  aquesta
justificació serà valorada per la Mesa.

Aquest requeriment s’entendrà realitzat amb la exposició d’aquesta Acta al perfil del contractant
de la web de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (www.imasmallorca.com). 

A les 9:30 hores el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta. 

La secretària de la Mesa Vist i plau
El  presidenta 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 La directora de la Llar dels Ancians
                              

Francesca Ramis Ferriol  Antonia Jiménez Ferrer
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