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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la lectura de l’informe relatiu als
criteris avaluables mitjançant fórmules i per a l’obertura de la proposició
econòmica presentada 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 de l’IMAS.
Secretari: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.
En representació de les empreses licitadores assisteixen:
- el Sr. Ricardo Llamas, amb DNI 43.021.485 P, en representació de CANON
ESPAÑA, SA.
- el Sr. Fabián J. Vizcarrondo, amb DNI 26.063.096-W, en representació de
XEROX ESPAÑA, SAU.
A Palma, 13 de desembre de 2012
A les 12’25 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
procedir a la lectura de l’informe tècnic de valoració de les propostes relatives als criteris
avaluables mitjançant fórmules presentades i admeses a la licitació per a la contractació
del servei de reprografia i fax de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
La secretària de la Mesa cedeix la paraula al Sr. Guillem Ripoll Buades, cap del Negociat
de Serveis Generals, que dóna lectura de l’informe tècnic de valoració de les ofertes
presentades i admeses a la licitació del contracte de referència, emès en data 12 de
desembre de 2012, amb el resultat següent:
Millores de les característiques tècniques de les
fotocopiadores multifuncionals
CANON ESPAÑA, SA
XEROX ESPAÑA, SAU

máxim 18 punts

18 punts
16 punts

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

Es convida als assistents a que realitzin manifestacions contra l’informe realitzat.
El Sr. Vizcarrondo, en representació de XEROX ESPAÑA, SAU, demana si es pot ampliar
la documentació referent a la proposició tècnica. La secretària de la Mesa indica que la
documentació no es pot ampliar, que s’ha de valorar, i s’ha valorat, la documentació
presentada en el termini de presentació d’ofertes.
El Sr. Vizcarrondo revisa la documentació presentada i no formula cap observació més.
Amb tot, la Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe tècnic de valoració.
Seguidament, es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2 (Proposició econòmica) de les
empreses admeses a licitació, i es constata que les propostes dels licitadors s’adapten al
model contingut a l’annex 1 (Model d’oferta econòmica) del plec de clàusules
administratives particulars que regeix el contracte en qüestió. Directament es realitza la
valoració d’aquest criteri, amb el resultat següent:
Oferta
econòmica
82,000
70,239

CANON ESPAÑA SA
XEROX ESPAÑA SAU

Realitzades totes les valoracions, la secretària comunica el resultat final de la valoració:
Oferta
Valoració
econòmica
tècnica
TOTAL
82,000
18,000
100,000
70,239
16,000
86,239

CANON ESPAÑA SA
XEROX ESPAÑA SAU

A la vista de la valoració la Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte a l’empresa CANON ESPAÑA, SA.
Es convida les persones assistents que exposin les observacions o reserves que
considerin oportunes contra l’acte celebrat.
A les 12’35 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

Inmaculada Borrás Salas

Aina Bonet Vidal

La cap de la Secció d’ingressos

El cap del Negociat de Serveis
Generals
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