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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l'obertura del sobre 4 que conté la
proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor (qualitat)
del contracte del subministrament de mobiliari geriàtric per a la residència de
pensionistes la Bonanova per a l'any 2015 que inclou la condició especial d’execució
consistent en la retirada de mobiliari substituït, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària
Assistents:
Presidenta: Sra. Beatriz Gamundí Molina, directora Insular d’Atenció a la Dependència
Vocals:

-

Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
Sr. Joan Comas Capó en subsitució de la interventora delegada.
Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap de la Secció d’Ingressos del Servei de Gestió
Econòmica de l’IMAS.
Sr. Antoni Cantallops Cantallops en substitució de la Directora de la Residència La
Bonanova.

Secretària: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general de la Secció jurídica administrativa de l’IMAS.
A Palma, 10 d'agost de 2015
A les 11,10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
procedir a l'obertura del sobre 4 que conté la proposició tècnica relativa als criteris
avaluables mitjançant judici de valor (qualitat) del contracte del subministrament de mobiliari
geriàtric per a la residència de pensionistes la Bonanova per a l'any 2015 que inclou la
condició especial d’execució consistent en la retirada de mobiliari substituït, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
No compareix ningú en representació dels licitadors.
Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, una vegada examinada la documentació
presentada per les empreses TOTAL EKIP,SL, ILUNION SALUD SA, i GERODAN, S.COOP,
es constata que han esmenat les deficiències detectades a la documentació administrativa i,
per tant, la Mesa acorda admetre-les a la licitació.
A continuació, es procedeix a l’obertura del sobre núm. 4, amb la proposició tècnica relativa
als criteris avaluables mitjançant judici de valor (qualitat) i les mostres de les set (7)
empreses admeses a la licitació:
L'empresa TOTAL EKIP, SL presenta les fitxes tècniques i les mostres de tots els articles
del lots 1 i 2.
L'empresa INDELMA,SA presenta les i fitxes tècniques de tots els articles del lot 1.
L'empresa ILUNION SALUD, SA presenta les fitxes tècniques de tots els articles dels lots 1 i
2.
L'empresa MP DICLESA, SL presenta les fitxes tècniques de tots els articles dels lots 1 i 2 .
L'empresa EL CORTE INGLES, SA presenta les fitxes tècniques de tots els articles dels lots
1i2.
L'empresa INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENTS PER L'HÀBITAT, SL presenta
les i fitxes tècniques de tots els articles del lot 1.
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L'empresa GERODAN, S. COOP presenta les fitxes tècniques de tots els articles dels lots 1 i
2.
Finalment, i atès que aquesta proposició tècnica conté documentació relativa als criteris
d’adjudicació no avaluables de manera automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules, sinó
que són avaluables mitjançant un judici de valor la Mesa acorda sol·licitar un informe als
tècnics de la Residència La Bonanova per avaluar aquest criteri d’acord amb la clàusula 17.3
del plec de clàusules administratives. Una vegada elaborat aquest informe, es convocarà als
interessats a l’acte de lectura d’aquest informe i d’obertura del sobre núm. 2 que contenen
l’oferta econòmica.
Exposar aquesta Acta al perfil del contractant de la web de l'IMAS (www.imasmallorca.com).
A les 11,25 hores la presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta
acta.
La secretària de la Mesa

Vist i plau
La presidenta de la Mesa

Vocals:
La secretària delegada

En substitució de la interventora
delegada

Inmaculada Borrás Salas

Joan Comas Capó

La cap de la Secció d'Ingressos

En substitució de la directora de la
Residència la Bonanova

del Servei de Gestió Econòmica

Francesca Ramis Ferriol

Antoni Cantallops Cantallops
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