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Acta de la mesa de contractació constituïda per a la lectura de la justificació de l'oferta
de Consulat Mar SL presentada a la licitació del contracte d’obres de reforma interior del
mòdul A de la planta 4ª (Nivell 1) de la Residència la Bonanova, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària

Assistents:

President: Sr. Bartomeu Márquez Coll, en substitució del  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.  Francisca  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 Bo-

nanova.
- Sra. Antònia Pizà Vidal, Cap del Servei d’Arquitectura,  cap de la Secció de Prestaci-

ons.

Secretària:  Sra.  Catalina  Comella  Bosch,  tècnica  d’administració  general  del  Servei
Juridicoadministratiu de l’IMAS.

No compareix ningú en representació de les empreses licitadores.

Palma, 18 de febrer de  2015

A les  10:10  hores  s'ha  constituït  la  Mesa de  Contractació,  en  la  forma descrita,  per  a la
valoració de la justificació de l'oferta de Consulat Mar SL.

Per part de la secretària delegada es llegeix l'escrit presentat per Consulat Mar SL en virtut del
qual aquesta empresa posa de manifest que han detectat que la xifra final indicada a la seva
oferta estava equivocada i que faltava el 15 % de benefici industrial i manifesten que la xifra
ofertada inicialment de 74.444,52 € queda anul·lada i que la quantitat correcta que oferten per a
aquesta obra ascendeix a 85.610,75 €.
Per tant l'empresa CONSULAR MAR SL no justifica la seva oferta sino que reconeix que es
tracta d'un error i fa una segona oferta.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat rebutjar a CONSULAT MAR SL en virtut de
l'article  84 del RD 1098/2001  de 12 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament General de la llei
de contractes de les administracions públiques segons el qual si en alguna proposició existís
reconeixement per part del licitador de que hi ha error o inconsistència que la fa inviable ha de
ser rebutjada per la Mesa en resolució motivada. 

Seguidament,  es  procedeix  a  calcular  la  mitjana  aritmètica  de  la  10  empreses  licitadores
restats,  una vegada exclosa l'empresa CONSULAT MAR SL i  es constata que  l’oferta de
FINQUES LA TRAPA SL és  temerària atès que és inferior en més d’un 10% d'aquesta mitjana
aritmètica,  d’acord amb la lletra K del  quadre de característiques del  contracte del  plec de
clàusules administratives.
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Per tant, la Mesa de contractació acorda requerir a l’empresa FINQUES LA TRAPA, SL per a
què, abans de dia 23 de febrer de 2015, a les 14:00 hores, justifiqui documentalment alRegistre
General  de  l’IMAS la  possibilitat  d’executar  el  contracte  amb  aquest  preu  i  en  precisi  les
condicions; aquesta justificació serà valorada per la cap del Servei d'Arquitectura de l'IMAS.
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). 

A les 10:30 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 Borras Salas Francisca Martorell Pujadas

La cap de la Secció d’Ingressos
del Servei de Gestió Econòmica         La Cap del Servei d’Arquitectura 

Francesca Ramis Ferriol Antònia Pizà Vidal  

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669

1- PUNTUACIÓ ECONÒMICA

Pm 80 Puntuació màxima part econòmica 
BASE 110.459,50 Pressupost de licitació 
K 4 Constant  
Bm 22,00% Baixa major d'entre les ofertes presentades 

21,86% Baixa temeraria  

Ofertes Nom licitador Import Oferta % baixa Bmax
1 OBRAS TOBAJAS SL 91.350,01 17,30%
2 LLABRES FELIU SLU 109.633,76 0,75%
3 SORT D'ENFORA, SL 89.966,95 18,55%
4 OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLÓ, 107.000,00 3,13%
5 CONSTRUCCIONS OLIVES, SL 94.995,17 14,00%
6 FINQUES LA TRAPA, SL 86.158,41 22,00% 22,00%
7 CARIAS DE OBRAS Y CONTRATAS, SL 90.565,74 18,01%
8 INGEMAXTER, SA 110.246,06 0,19%
9 CONSTRUCCIONS DAMUZA, SL 90.982,34 17,63%

10 ZIMA DESARROLLOS INEGRALES, SL 102.727,34 7,00%



En substitució de la directora 
de la Residència La Bonanova

Antoni Cantallops Cantallops

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669


