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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l’obertura de la proposició
tècnica relativa a criteris avaluables mitjançant fórmula presentades a la licitació
del contracte del servei de reprografia i fax de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
Assistents:
President: Sr. Álvaro Celdrán Rasines, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials (lMAS).
Vocals:
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Aina Bonet Vidal, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap de la Secció d’ingressos del Servei de Gestió
Econòmica de l’IMAS.
- Sr. Guillem Ripoll Buades, cap del Negociat de Serveis Generals.
Secretària: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnica d’administració general del Servei
Juridicoadministratiu de l’IMAS.
A Palma, 10 de desembre de 2012
A les 13,35 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma descrita, per a
l’obertura de la proposició tècnica relativa a criteris avaluables mitjançant fórmula
presentades a la licitació del contracte del servei de reprografia i fax de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials.
En representació de l’empresa CANON ESPAÑA, SA compareix el Sr. Ricardo
Llamas, amb DNI 43.021.485 P. No compareix cap representant de l’altra empresa
licitadora (XEROX ESPAÑA, SAU).
Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 que conté la proposta tècnica referent als
criteris avaluables mitjançant formules (Millores de les característiques tècniques de
les fotocopiadores multifuncionals), i atès que conté documentació que convé revisar
amb detall, la Mesa acorda sol·licitar al Sr. Guillem Ripoll Buades, cap del Negociat de
Serveis Generals de l’IMAS, un informe tècnic per avaluar aquests criteris d’acord amb
la clàusula 17.2 del Plec de clàusules administratives. Així mateix, s’anuncia que la
Mesa de Contractació es reunirà el proper dia 13 de desembre de 2012 a les 12.15
hores, en sessió pública, a la sala d’actes de l'IMAS (C/ del General Riera, 67, 07010
Palma) per a l’acte de lectura d’aquest informe i d’obertura del sobre núm. 2 que conté
l’oferta econòmica.
Es convida les persones assistents que examinin la documentació i exposin les
observacions o reserves que considerin oportunes contra l’acte celebrat.
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A les hores 13 hores i 45 minuts el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta.
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