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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qua lificar la documentació 
general presentada per a la licitació del contracte  del subministrament de 
mobiliari geriàtric per a la Residència de pensioni stes la Bonanova, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària 
 
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. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS. 
- Sra. Monserrat Sierra Queralt, cap de la Secció comptable del Servei de 

Gestió Econòmica de l’IMAS.  
- Sr. Antoni Cantallops Cantallops, en substitució de la directora de la 

Residència Bonanova. 
 
Secretari: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la 
Secció jurídica administrativa de l’IMAS. 
 
 
A Palma, 21 d’octubre de 2014 
 
A les 9’30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, 
per procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors 
que han optat a la contractació del subministrament de mobiliari geriàtric per a la 
Residència de pensionistes la Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària. 
 
Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, havent finalitzat el termini de 
presentació d’ofertes, les empreses licitadores que han presentat la documentació al 
Registre General són les següents: 
 

- GERODAN, S.COOP. 
- SUMINISTROS GERIHOTEL, SLU 
- INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, SL 
- KARINTER, SL 
- CAUDEX MOBEL, SL 
- TOTAL EKIP, SL (*) 
- INDELMA, SA 
- EL CORTE INGLÉS, SA 
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(*) TOTAL EKIP, SL va avisar, mitjançant fax i correu electrònic, de la presentació 
de l’oferta per correu. 
 
Així mateix, la secretària informa que, d’acord amb el que contempla el plec de 
clàusules administratives, les empreses:  
 

- ENGINYERIA, MUNTATGE I EQUIPAMENT, SL (EME) 
- INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L’HABITAT, SL 

(KAUSA) 
- DESAN LINET, SLU 
- MP DICLESA, SL 
- FUNDOSA ACCESIBILIDAD, SA  
- OFIC EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS, SL, 

 
han avisat oportunament mitjançant fax o correu electrònic de la presentació d’oferta 
per correu. 
 
En virtut de la clàusula “ 14.1.1. Documentació general (sobre núm. 1). a) Declaració 
responsable” del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeixen 
aquest contracte: 
 
“El licitador ha de presentar una declaració responsable segons el model de l’Annex 
1 d’aquest Plec, en la qual indiqui que compleix els requisits de capacitat, 
representació, solvència, classificació i habilitació professional, si escau, exigits en 
aquest Plec i per la qual es comprometi, en cas que la proposta d’adjudicació 
recaigui al seu favor, a presentar, abans de l’adjudicació del contracte, els 
documents exigits en la clàusula 20.2 d’aquest Plec.” 
 
Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació 
general presentada pels vuit (8) licitadors que han presentat les ofertes al Registre 
General, i després d’examinar detalladament la documentació, la Mesa de 
Contractació acorda, d’una banda, admetre a la licitació a les empreses: 
 

- KARINTER, SL 
- EL CORTE INGLÉS, SA 

 
tot i que la documentació presentada és complerta. 
 
D’altra banda, la Mesa constata que a la documentació presentada per les 
empreses: 
  

- GERODAN, S.COOP. 
- SUMINISTROS GERIHOTEL, SLU 
- INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, SL 
- CAUDEX MOBEL, SL 
- TOTAL EKIP, SL 
- INDELMA, SA 

 
s’han observat els defectes o omissions següents: 
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- GERODAN, S.COOP. 
- INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, SL 
- TOTAL EKIP, SL 

 
o Si es presenten al Lot 1 (Taules i cadires) del contracte, no han presentat la 

declaració d’adhesió a les obligacions de caràcter social/mediambiental 
consistent en la retirada de mobiliari substituït (Annex 12 del PCAP). 

 
- CAUDEX MOBEL, SL 
- INDELMA, SA 

 
o No han presentat cap declaració expressa relativa a grup empresarial, tal 

com s’estableix a la clàusula 14.1.1 lletra g) del PCAP: g) La declaració 
expressa relativa al grup empresarial al qual pertany l’empresa i comprensiva 
de totes les societats que pertanyen a un mateix grup, en els termes que 
s’estableixen en l’article 42 del Codi de comerç, quan diverses empreses del 
grup participen en el procediment. En el supòsit de no pertànyer a cap grup 
empresarial, la declaració es fa en aquest sentit. 

 
- SUMINISTROS GERIHOTEL, SLU 

 
o Si es presenta al Lot 1 (Taules i cadires) del contracte, no ha presentat la 

declaració d’adhesió a les obligacions de caràcter social/mediambiental 
consistent en la retirada de mobiliari substituït (Annex 12 del PCAP). 

 
o No ha presentat cap declaració expressa relativa a grup empresarial, tal com 

s’estableix a la clàusula 14.1.1 lletra g) del PCAP: g) La declaració expressa 
relativa al grup empresarial al qual pertany l’empresa i comprensiva de totes 
les societats que pertanyen a un mateix grup, en els termes que 
s’estableixen en l’article 42 del Codi de comerç, quan diverses empreses del 
grup participen en el procediment. En el supòsit de no pertànyer a cap grup 
empresarial, la declaració es fa en aquest sentit. 

 
 
Així mateix, es constata que, si bé la documentació d’aquesta contractació és amb 
sobre número 1 de documentació general amb declaració responsable, i així es va 
disposar al PCAP, les empreses GERODAN, S.COOP. i EL CORTE INGÉS, SA han 
presentat, no només la declaració responsable, sinó la documentació administrativa 
com si fos el cas d’haver-se exigit el sobre número 1 complet, documentació que 
únicament es revisarà en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 
 
Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a les empreses: 

- GERODAN, S.COOP. 
- SUMINISTROS GERIHOTEL, SLU 
- INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, SL 
- CAUDEX MOBEL, SL 
- TOTAL EKIP, SL 
- INDELMA, SA, 
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per a què, abans de dia 24 d’octubre de 2014, a les 14.00 h, esmenin davant el 
Servei Jurídicoadministratiu les deficiències esmentades, amb l’advertiment que, de 
no fer-ho, no seran admeses a 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).  
 
Així mateix, s’anuncia que la Mesa de Contractació es tornarà a reunir quan arribi la 
resta de proposicions presentades per correu. 
 
 
A les 9’55 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 

  
 
Inmaculada Borrás Salas    Francisca Martorell Pujadas 
   
 
La cap de la Secció comptable En substitució de la directora 
del Servei de Gestió Econòmica   de la Residència Bonanova. 
 
 
Monserrat Sierra Queralt    Antoni Cantallops Cantallops  


