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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la lectura de l’informe relatiu
als criteris NO avaluables mitjançant fórmules i per a l’obertura de la proposició
econòmica i  de la  proposició tècnica relativa  a  criteris avaluables  mitjançant
fórmula,  presentades  a  la  licitació  del  contracte  del  subministrament
d’equipament  informàtic  per  a  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials,  per  a  l'any
2015, 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.  Francesca  Ramis  Ferriol,  cap  de  la  Secció  d’Ingressos  del  Servei  de

Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sr. Jeroni Navarrete Barceló, cap del Servei d’Informàtica de l’IMAS.

Secretari: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.

En representació de les empreses licitadores únicament assisteix:

- la Sra. Mª Dolores Alemany Rojo, amb DNI 06.963.480-T, en representació
de l’empresa  VISUALES E INFORMÁTICA SERVICIOS Y SUMINISTROS,
SL (SVI).

A Palma, 21 d’abril de 2015

A les 13’10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a la lectura de l’informe tècnic de valoració de les propostes relatives als
criteris NO avaluables mitjançant fórmules presentades i admeses a la licitació per a la
contractació  del  subministrament  d’equipament  informàtic  per  a  l’IMAS,  per  a  l'any
2015, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

La secretària de la Mesa cedeix la paraula al Sr. Jeroni Navarrete Barceló,  cap del
Servei d’Informàtica, que  dóna lectura de l’informe tècnic de valoració de les ofertes
presentades i  admeses a la  licitació  del  contracte de referència,  emès en data 17
d’abril de 2015, i que s’adjunta a la present acta.

El Sr. Navarrete indica, respecte al criteri 2 (Característiques tècniques dels equips),
que pel que fa als ordinadors tots els equips ofertats compleixen els requisits mínims,
amb baix consum energètic i carcassa compacta. Tots venen amb el sistema operatiu
demanat.
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No obstant, pel que fa als monitors l'oferta de BRUJULA no compleix els requeriments
mínims exigits als plecs. Es demanava que el monitor tingués entrades analògica i
digital  però  el  model  ofertat  per  BRUJULA,  Hanns  G  HE225ANB,  només  admet
entrada analògica (VGA per conector D-Sub).  La resta de monitos ofertats per les
altres empreses sí disposen d'ambdues entrades: analògica  (VGA per conector D-
Sub) i digital (ja sigui DVI-D compatible amb HDCP i en algun cas també DisplayPort).

El  cap del Servei d’Informàtica informa d'aquest fet a la Mesa i aquesta acorda excloure-la
de la licitació.

Es convida als assistents a que realitzin manifestacions contra l’informe realitzat.

No es realitza cap tipus de manifestació.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe tècnic de valoració.

Seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 3 (Millores en les obligacions
i  garantia)  i  núm.  2 (Oferta econòmica)  de les  empreses admeses a licitació,  i  es
constata que les propostes dels licitadors s’adapten al model contingut a l’annex 1
(Model d’oferta econòmica) del plec de clàusules administratives particulars que regeix
el contracte en qüestió.

A les 13’20 hores la secretària delegada acorda interrompre la Mesa de contractació a
l’objecte de realitzar la valoració d’ambdós criteris.

A les 13’30 hores es reprèn l’acte i la secretària comunica el resultat de la valoració
realitzada:

Examinades les ofertes econòmiques la Mesa considera que l’oferta de la variant 2 de
l’empresa  TEKNOSERVICE, SL, amb major puntuació final, és temerària atès que és
inferior  al  preu de licitació  menys un 20 %, d’acord amb la lletra K del quadre de
característiques del contracte del plec de clàusules administratives, en concordança
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amb la clàusula 10 (Criteris de valoració – Criteri 1. Oferta econòmica) del plec de
prescripcions tècniques.

Per tant, la Mesa de contractació acorda requerir a l’empresa  TEKNOSERVICE, SL
per  a  què,  abans  de  dia  27  d’abril  de  2015,  a  les  14:00  hores,  justifiqui
documentalment al Registre General de l’IMAS la possibilitat d’executar el contracte
amb aquest preu i en precisi les condicions; aquesta justificació serà valorada per la
Mesa.

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). 

Es  convida  les  persones  assistents  que  exposin  les  observacions  o  reserves  que
considerin oportunes contra l’acte celebrat.

A les 13’40 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 d’Ingressos El cap del Servei d’Informàtica
del Servei de Gestió Econòmica

Francesca Ramis Ferriol Jeroni Navarrete Barceló
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