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Acta de la mesa de contractació constituïda per  a l’obertura de les ofertes
econòmiques presentades a la  licitació del contracte del servei  de seguretat i
vigilància dels centres de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), que inclou
clàusules socials, 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 Borras Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Mercedes Palmer Cabrinetti, en substitució de la Sra. Francisca Martorell

Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap de la Secció d’Ingressos del Servei de Ges-

tió Econòmica de l’IMAS.
- Sr. Guillem Ripoll Buades, cap de negociat de Serveis Generals de l’IMAS.

Secretària: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnica d’administració general del Servei
Juridicoadministratiu de l’IMAS.

A Palma, 1 de setembre de 2014

A les 13,10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma descrita, per a
l’obertura de les ofertes econòmiques presentades a la licitació del contracte del servei
de seguretat i vigilància dels centres de IMAS.

Compareixen a l’acte els representants de les empreses licitadores següents:

- TRANSPORTES BLINDADOS, SA (TRABLISA):  Sra.  Neus Verger  amb DNI
43.012.289 N.

-  COMPAÑÍA  MEDITERRÁNEA  DE  VIGILANCIA,  SA  (MEVISA):  Sr.  José
Manuel Fernández amb DNI 24.258.777 X.

No compareix cap representant de l’empresa EULEN SEGURIDAD, SA.

S’informa que l’empresa TRANSPORTES BLINDADOS, SA (TRABLISA), que havia
d’esmenar  documentació,  ho  han  fet  en  temps  i  forma,  per  tant,  la  Mesa  acorda
admetre-la  a la licitació.

Tot  seguit  es  procedeix  a  l’obertura  del  sobre  núm.  2  que  conté  les  propostes
econòmiques, i es constata que les propostes de les empreses licitadores s’adapten
exactament  al  model  contingut  a  l’annex  2  (Model  obligatori  d’oferta)  del  plec  de
clàusules administratives particulars que regeix el contracte en qüestió. Les propostes
econòmiques de les empreses són:
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- COMPAÑÍA MEDITERRÁNEA DE VIGILANCIA,  SA (MEVISA):  14,76 €/hora
IVA exclòs.

- EULEN SEGURIDAD, SA: 15,25 €/hora, IVA exclòs.
- TRANSPORTES BLINDADOS, SA (TRABLISA): 15,25 €/hora, IVA exclòs.

Atès que es tracta d'un contracte en el qual el preu és l'únic factor determinant de
l'adjudicació ja que l'objecte n'està perfectament definit,  la Mesa acorda proposar a
l'òrgan de contractació l’adjudicació del  contracte del  servei  de seguretat i vigilància
dels centres de IMAS a l’empresa COMPAÑÍA MEDITERRÁNEA DE VIGILANCIA, SA
(MEVISA).

A les 13,15 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 En substitució de la 
interventora delegada

Inmaculada Borras Salas Mercedes Palmer Cabrinetti

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

Francisca Ramis Ferriol Guillem Ripoll Buades
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