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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per pro cedir a la valoració de la justificació
de l´oferta econòmica del Lots 2 i 3 presentada per  MAQUINARIA I ACCESORIOS ILLES
S.L.  el  marc  de la  licitació  del  contracte  del  subm inistrament  de  maquinària  per  a  la
bugaderia  de  la  Residència  Llar  dels  Ancians  de  l'I nstitut  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. Francisca Martorell Pujades,  interventora delegada 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, 8 de gener de 2018

A les 10:00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per a la
valoració de la justificació de l´oferta econòmica del Lot 2  (   Màquina rentadora industrial) i Lot 3
(Màquines eixugadores a gas)  presentada per MAQUINARIA I ACCESORIOS ILLES S.L 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.

Dins el termini establert l´empresa MAQUINARIA Y ACCESORIOS ILLES S.L. ha presenta escrit en
el que explica «que es va preparar l´oferta aplicant el descompte màxim que es pot aplicar al ser
distribuïdors de la marca DOMUS  a les Illes Balears , un 35% sobra la tarifa PVP de la marca» i
adjunta tarifes. A n´aquest sentit,  «confirma i certifica la possibilitat d´executar el contracte en les
condicions de preu adjuntades a l´oferta econòmica així com el subministrament dels lots 2 i 3 amb
les dades i característiques incloses en els Plec de Prescripcions tècniques».

A la vista de la documentació aportada per la licitadora i de l´informe elaborat per la directora de la
Residència Llar d´Ancians amb data 3 de gener de 2018, el qual la Mesa de Contractació aprova
per unanimitat i acorda publicar-lo al Perfil del contractant de l´IMAS (www.imasmallorca.com), la
Mesa proposa a l´òrgan de contractació considerar suficientment justificada l´oferta econòmica
proposada per MAQUINARIA Y ACCESORIOS ILLES S.L en relació al Lots 2 i 3 i en conseqüència
proposar que se la requereixi perquè d´acord amb el que disposa 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  que  acrediti  els  requisits  de  capacitat,  representació,  solvència  o
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classificació i habilitació professional en els termes que s'assenyalen a la Clàusula 19.2 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars i perquè, en el mateix termini, constitueixi la garantia definitiva.

A les 10:20  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 La interventora delegada

Mª Àngels Vanrell Julià Francisca Martorell Pujadas

La directora de la Residència Llar dels Ancians

Antònia Jiménez Ferrer
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