Servei Jurídicoadministratiu
Ref.: MABC
Document: Resolució
SER 22/17

Resolució en el marc de la licitació de l’expedient de contractació del servei
d'acolliment i promoció social per a persones en situació d'exclusió social amb
toxicomania activa «Sa Placeta», mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària
Antecedents
En el marc de la licitació de l’expedient del present licitació, reunida la Mesa de
Contractació en data 15 de desembre de 2017 amb caràcter urgent i extraordinari i atès
que en els actes de preparació 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, una vegada 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,la
Mesa de Contractació ha acordat aprovar per unanimitat la proposta de rectificació de la
formula econòmica i proposar 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).

Per tot això RESOLC:

1º.- Rectificar la formula aplicable en els plecs de prescripcions tècniques i plesc de
clàusules administratives en el sentit de que allà on diu (bi-bmax), 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.

2º.- Donar un termini als licitadors fins a les 10:30 h del dia 19 de desembre per a que
puguin formular al.legacions.
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3º.- Publicar aquesta Resolució al Perfil del Contractant de de la web de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials (www.imasmallorca.com).

Palma, 15 de desembre de 2017

La presidenta

N’he pres nota.
La secretària delegada
(BOIB núm. 109, de 05/09/2017)

Margalida Puigserver Servera

Mª Àngels Vanrell Julià

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

