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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l’obertura del sobre núm. 3:
proposició tècnica relativa als criteris NO avaluables mitjançant fórmules
(Valoració de la qualitat) i als elements de millora avaluables de forma
automàtica, mitjançant l´aplicació de formules, del contracte del
subministrament de mobiliari per al pavelló C de la Residència Llar del Ancians,
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,
-Sr. Bernat Torres Ripoll, tècnic economista del Servei de Gestió Econòmica en
substitució de la la Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió Econòmica
de l´IMAS
-Sra. Antonia Jiménez Ferrer, directora de la Residència Llar dels Ancians.
Secretària: Sra. Maria Antònia Beltran Celià, tècnica d’administració general del Servei
Jurídico Administratiu de l’IMAS.
A Palma, 18 d´octubre de 2017
A les 13 hores i 15 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que
precedeix, per procedir a la valoració de les esmenes presentades per part de les
empreses requerides i per l’obertura del sobre núm. 3: proposició tècnica relativa als
criteris NO avaluables mitjançant fórmules (Valoració de la qualitat) i als elements de
millora avaluables de forma automàtica,mitjançant l´aplicació de formules, presentades
pels licitadors que han optat a la contractació de referència.
Per part del president de la Mesa s’informa que, una vegada examinada la
documentació presentada per les empreses ND MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
INTEGRAL S.L. i GERODAN S.COOP es constata que han esmenat les deficiències
detectades a la documentació administrativa i, per tant, la Mesa acorda admetre-la a la
licitació. Per tant les empreses admeses a la licitació son les següents:
- ND MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.L.
- INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO S.L.
- EL CORTE INGLÉS, SA
- GETINGE GROUP SPAIN S.L.U
-GERODAN, S.COOP
-LINET IBERIA S.L.
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Acte seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3: proposició tècnica relativa als
criteris NO avaluables mitjançant fórmules (Valoració de la qualitat) i i als elements de
millora avaluables de forma automàtica,mitjançant l´aplicació de formules, de les
empreses següents i es constata que:
-els licitadors que han presentat ofertes al LOT 1 (Llits, tauletes i butaques per a
habitacions) son:
INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO S.L:
a)presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 1
b) presenta elements de millora:
- a l´extensió de la garantia en 3 anys (total 5 anys)
- al termini d´entrega en 30 dies
- EL CORTE INGLÉS S.A.:
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 1
b) presenta elements de millora:
- a l´extensió de la garantia en 3 anys (total 5 anys)
- al termini d´entrega en 30 dies
-LINET IBERIA S.L.:
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 1.
b) presenta elements de millora:
- a l´extensió de la garantia en 3 ( total 5 anys)
- al termini d´entrega en 30 dies

-i els licitadors que han presentat ofertes al LOT 2 (Taules, butaques, cadires, mobles
aparador i altres mobles per a espais comuns) son:
- ND MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.L:
a) presenta fitxes tècniques i fotografies dels articles corresponents al LOT 2
b) presenta elements de millora:
- a l´extensió de la garantia en 3 anys (total 5 anys)
EL CORTE INGLÉS S.A.:
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 2
b) presenta elements de millora:
- a l´extensió de la garantia en 3 anys ( total 5 anys)
- al termini d´entrega en 30 dies
-GERODAN, S.COOP:
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 2.
b) presenta elements de millora:
- a l´extensió de la garantia en 3 anys ( total 5 anys)
- al termini d´entrega en 30 dies
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L´empresa GETINGE GROUP SPAIN S.L.U. presenta dins el sobre 3 la documentació
relativa l´oferta econòmica en lloc de la proposició tècnica (fitxes tècniques i
fotografies) i de les millores avaluables, per tant queda exclosa de la licitació d´acord
amb la clàusula 14.1.3 de les disposicions generals del Plec de Clàusules
Administratives, amb l´establert al punt C (documentació relativa als criteris d
´adjudicació) del quadre de criteris d´adjudicació del Plec de Clàusules Administratives
i amb el punt 2.4 del Plec de Prescripcions Tècniques, per la qual cosa,
La Mesa acorda excloure del procediment de licitació a l´empresa GETINGE GROUP
SPAIN S.L.U. per no haver presentat dins el Sobre 3 la proposta tècnica junt amb les
fitxes tècniques i fotografies, causa d´exclusió del procediment de licitació segons l
´establert al punt C del quadre de criteris d´adjudicació del Plec de Clàusules
Administratives i al punt 2.4 del Plec de Prescripcions Tècniques.

La Mesa acorda sol·licitar a la Direcció de la residència Llar dels Ancians un informe
tècnic per avaluar les propostes tècniques presentades mitjançant un judici de valor i
la valoració dels elements de millora avaluables de forma automàtica d’acord amb la
clàusula 17.4 del plec de clàusules administratives. Una vegada elaborat aquest
informe, es convocarà als interessats a l’acte de lectura d’aquest informe i,
presentades les mostres i una vegada avaluades, es convocarà a l´acte d’obertura del
sobre núm. 2 que conté l’oferta econòmica.

A les 13 hores i 45 minuts el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta.

La secretària de la Mesa

Vocals:
La secretària delegada

Mª Àngels Vanrell Julià

El tècnic del Servei de Gestió Econòmica

Vist i plau
El president de la Mesa

La interventora delegada

Francisca Martorell Pujadas,

La directora de la residència Llar dels
Ancians

en substitució de la cap de Servei

Bernat Torres Ripoll

Antònia Jiménez Ferrer
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