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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l ’obertura de la proposta
econòmica (sobre 2) presentada a la licitació del c ontracte administratiu del
servei   postal,  telegràfic  i  burofax  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària .

Assistents:

President: Sr.  Jaume Català Sansó, director gerent de l'Institut Mallorquií d'Afers
Socials. 
             
Vocals:  

- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.   
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.    
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió Econòmica.
- Sr. Guillem Ripoll Buades, cap de negociat de Serveis Generals.

Secretari:  Sra.  Antònia  Nicolau  Llabrés,  tècnica  d’Administració  general  de  la
Secció jurídica.

A  l’acte  compareix  la  Sra.  Yuen  Sin  Chan  Chu,  amb  DNI  34067369-E,  en
representació de l'empresa  SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS
SA.

A Palma, 23 de juny de 2017

A les 13 hores i 5 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que
precedeix,  per  procedir  a  l’obertura  del  sobre  núm.  2:  proposició  econòmica,
presentada per l'únic licitador admès a la licitació del servei  postal,  telegràfic i
burofax  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials  (IMAS), SOCIEDAD  ESTATAL
CORREOS Y TELEGRAFOS SA

Es procedeix a l’obertura dels sobres 2 que conté la proposta econòmica,  i  es
constata que la  proposta s’adapte exactament al  model  contingut  a l’annex 2,
Model  d’oferta  econòmica,  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars
(PCAP) que regeix el contracte. El licitador fa una oferta econòmica de 90.085,86
€ sense IVA, per 24 mesos.

Atès  que  únicament  es  compta  amb  una  empresa  admesa  a  la  licitació,  no
procedeix realitzar la valoració d’ambdós criteris. 
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La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació que requereixi
a  l'empresa  SOCIEDAD  ESTATAL  CORREOS  Y  TELEGRAFOS  SA perquè
presenti la documentació contemplada a la clàusula 20 del PCAP que regeix el
contracte i depositi la corresponent garantia definitiva.

A les 13 hores i  15 minuts la presidenta 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 Francisca  Martorell  Pujadas

La cap del Servei El cap de Negociat 
de Gestió Econòmica                       de Serveis Generals       

Francesca Ramis Ferriol Guillem Ripoll Buades
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