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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  a  l ’obertura  de  la  proposició
econòmica  presentada a la licitació del  contracte  d el  servei de reprografia i fax de
l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials  amb  inclusió  d e  clàusules  socials  de  caràcter
mediambiental i de compliment de la normativa de se guretat i salut laboral.
Assistents:

President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(lMAS).

Vocals: 
- Sra. Isabel Moragues Marqués, secretària delegada per suplència.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Bernat Torres Ripoll, en substitució de la cap del Servei de Gestió Econòmica. 
- Sra. Maria Aguiló Soler, en substitutció del cap del Negociat de Serveis Generals de

l'IMAS.

Secretari: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnic d’Administració general de la Secció jurídica
administrativa de l’IMAS.

En representació de l'empresa  CANON ESPAÑA, SA assisteix el senyor Ricardo Llamas
Rivera amb DNI núm. 43.021.485 P

A Palma, 23 de desembre de 2016

A les 12 hores s'ha constituït  la Mesa de Contractació,  en la forma que precedeix, per
procedir a l’obertura de l'única proposició econòmica presentada a la licitació del contracte
del servei  de reprografia i  fax de l'IMAS amb inclusió de clàusules socials de caràcter
mediambiental  i  de compliment  de la normativa  de seguretat  i  salut  laboral mitjançant,
procediment obert i tramitació ordinària.

Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2 que conté la proposta  econòmica de
l'única empresa presentada i admesa a la licitació, CANON ESPAÑA, SA i es constata que
la  proposta  del  licitador  s’adapta  exactament  al  model  contingut  a  l’annex  2  (Model
obligatori d’oferta) del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix el
contracte. La proposta econòmica de les empreses és la següent:

Concepte Previsió 36 mesos
(contracte inicial)   

( A )

Oferta preu
unitari, sense IVA

( B )

TOTAL OFERTA,
sense IVA
( A x B )

Servei mensual (màxim
2 decimals) 36 mesos 2.900,27 € 104.409,72 €
Copies/impressions en
blanc  i  negre  (màxim  4
decimals) 5.940.000 c/i 0,0043 € 25.542,00 €

Copies/impressions en
color (màxim 4 decimals) 252.000 c/i 0,0300 € 7.560,00 €

Total oferta, sense IVA – màxim dos decimals: 137.5 11,72 €
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Atès que es tracta d'un contracte en el qual el  preu és l'únic factor determinant de
l'adjudicació ja que l'objecte n'està perfectament definit, i només hi ha un licitador,  la
Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació que requereixi  a l’empresa
CANON ESPAÑA, SA. perquè constitueixi la garantia definitiva d'acord amb la clàusula 19 del
PCAP i presenti la documentació contemplada a la clàusula 20 del PCAP

A les 12 hores I 10 minuts 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 La interventora delegada
               per suplència

              Isabel Moragues Marqués Francisca Martorell Pujadas

             En substitució de la cap del En substitució del cap del Negociat
             Servei de Gestió Econòmica de Serveis Generals.

 
             Bernat Torres Ripoll Maria Aguiló Soler
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