Servei jurídicoadministratiu
Ref.: MABC
Document: Acta
SER 22/17

Acta de la Mesa de Contractació de caràcter urgent i extraordinari constituïda per
estudiar la formula aplicable a les ofertes econòmiques establerta en el Plecs de
Clàusules Administratives del procediment de licitació del contracte del servei d
´acolliment i promoció per a persones en situació d´exclusió social amb
toxicomania activa «Sa Placeta».
Assistents:
President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l'IMAS.
Vocals:
- Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Mercedes Palmer Cabrinetti, tècnica en substitució de la interventora
delegada de l’IMAS:
- Sra. Francisca Ramis Ferriol , cap del Servei de Gestió Econòmica.
- Sra. Maria Capellà Trobat, en substitució del cap de la Secció d´Inserció Laboral.
Secretària: Sra. Maria Antònia Beltran Celià, tècnica d’administració general.

A Palma, 15 de desembre de 2017
A les 10:15 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació amb caràcter urgent i de forma
extraordinària per procedir a la revisió de la formula aplicable a les ofertes econòmiques
presentades segons els Plecs de Prescripcions Tècniques i els Plec de Prescripcions
Administratives del procediment de contractació de servei d´acolliment i promoció per a
persones en situació d´exclusió social amb toxicomania activa «Sa Placeta», mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
La cap de Servei de gestió econòmica exposa que mentre realitza els actes preparatoris
de la Mesa convocada pel dia 19 de desembre per procedir a la lectura de l´informe
tècnic i obertura Sobre 2 que conté la proposta econòmica dels licitadors, ha comprovat
que els resultats de l´aplicació de la formula no son coherents, ja que a menor baixa
ofertada li atorga una major puntuació i a més, per sobre del límit dels 20 punts màxims
que es dona l´oferta econòmica. Per a que la formula doni un resultat proporcional, allà
on diu (bi-bmax), ha de dir (bmax-bi). El resultat de l´aplicació d´aquesta formula en
relació a les ofertes econòmiques de les empreses licitadores, en aquest cas, serà
coherent amb les baixes respecte del preu de licitació.
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En conseqüència, la Mesa aprova per unanimitat la proposta de rectificació de la formula
econòmica i proposa a l´òrgan de contractació la rectificació de l´esmentada formula
continguda en els plecs de prescripcions tècniques i en els plecs de clàusules
administratives del present expedient de contractació en el sentit de que allà on diu (bibmax), ha de dir (bmax-bi). En conseqüència la formula aplicable és:
fi = 1 – 4 ( bmax-bi)
“fi” és el factor pel qual s’ha de multiplicar la puntuació màxima que s’assigna a l’oferta
econòmica.
“bmax” és la baixa màxima proposada, és a dir, la baixa corresponent al licitador que ha fet la
millor oferta econòmica.
“bi” és la baixa de cada licitador.

A les 10:30 hores el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta.
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El president de la Mesa
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