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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per  qualificar la documentació presentada
per MAQUINARIA Y 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

Assistents:

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

Vocals: 
- Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Antonia Jiménez Ferrer, directora de la Residèncias Llar dels Ancians de l’IMAS.

Secretària: Sra.  Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció jurídica
administrativa de l’IMAS.

A Palma, 26 de gener de 2018

A les  12’30  hores  s'ha  constituït  la  Mesa  de  Contractació,  en  la  forma que  precedeix,  per
qualificar la documentació presentada per l'empresa licitadora  MAQUINARIA Y ACCESORIOS
ILLES S.L., en contestació al requeriment que se'l va fer mitjançant resolucions del president per
substitució  de  l'IMAS  de  dates  4  i  8  de  gener  de  2018,  en  el  marc  del  contracte  del
subministrament de maquinària per a la bugaderia de la Residència Llar dels Ancians de l’IMAS,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Després d’examinar detalladament la documentació presentada per l'empresa, d'una banda, la
Mesa de contractació observa la següent omissió: No ha presentat el certificat d'estar actualment
d'alta  dels  cens  d'empresaris  i  darrer  rebut  de  l'impost  sobre  activitats  econòmiques  (IAE),
concretament en l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte.

D'altra  banda,  respecte  a  la  garantia  definitiva  dipositada  es  detecta  el  següent:  l'empresa
licitadora ha dipositat les garanties definitives pels imports que mitjançant les resolucions de
requeriment esmentades se'ls va requerir:

Lot 1: Deu mil cent vuitanta-dos euros amb vuitanta tres cèntims  (10.182,83 €).
Lot 2: Dos mil dos-cents seixanta-quatre euros amb seixanta-tres cèntims ( 2.264,63 €).
Lot 3: Mil cent disset euros amb noranta vuit cèntims (1.117,98 €).

Imports corresponents al 10 % del pressupost base de licitació (IVA exclòs).

Amb tot,  revisats aquests imports, resulta que les quanties que s'havien de dipositar són les
següents:

Lot 1: cinc mil noranta-un euros amb quaranta-un cèntims (5.091,41 €).
Lot 2: mil cent trenta-dos euros amb trenta-un cèntims (1.132,31 €).
Lot 3: cinc-cents cinquanta-vuit euros amb noranta-nou cèntims (558,99 €).

Imports corresponents al 5 % del pressupost base de licitació (IVA exclòs), tal com es contempla
al Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte (lletra H.2. del Quadre de
característiques del contracte).
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La Mesa de contractació acorda proposar a l'òrgan de contractació que es retorni la diferència
entre les garanties dipositades i les que calia dipositar.

Respecte a l'omissió detectada quant a l'IAE, la Mesa acorda que es requereixi  a  l'empresa
licitadora per a què, abans de dia 31 de gener de 2018, a les 14.00 h, esmeni davant el Servei
Jurídicoadministratiu  la  deficiència  esmentada,  amb l’advertiment  que,  de no fer-ho,  no serà
admesa a la licitació. 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 12'55 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

Antonia Jiménez Ferrer
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