
Servei jurídicoadministratiu
Ref.: IMM
Document: Acta
SUB 05/15

Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a  l’obertura de la proposició
econòmica presentada a la licitació del contracte del subministrament de paper
per  a  fotocopiadores  digitals  i  impressores  làser  per  a  la  seu  de  l’Institut
Mallorquí d’Afers 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 Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Mercedes Palmer Cabrinetti, en substitució de la interventora delegada

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

Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sr. Guillem Ripoll Buades, cap del Negociat de Serveis Generals 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 no assisteix cap representant.

A Palma, 3 de juliol de 2015

A les 10’35 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per  procedir  a  l’obertura  de  la  proposició  econòmica  presentada  a  la  licitació  del
contracte del subministrament de  paper  per a fotocopiadores  digitals  i  impressores
làser per a la seu de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària.

Per  part  de  la  secretària  de  la  Mesa  s’informa  que, una  vegada  examinada  la
documentació presentada per les empreses TONER CLASS, SL i LYRECO ESPAÑA,
SA,  es  constata  que  han  esmenat  les  deficiències  detectades  a  la  documentació
administrativa i, per tant, la Mesa acorda admetre-les a la licitació.

Tot  seguit  es  procedeix  a  l’obertura  del  sobre  núm.  2  que  conté  les  propostes
econòmiques de les tres (3) empreses admeses a la licitació, EL CORTE INGLÉS, SA,
TONER CLASS, SL  i  LYRECO ESPAÑA, SA, i es constata que les propostes dels
licitadors  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. La proposta econòmica de les empreses és la següent:
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Empreses Oferta econòmica (Preu sense IVA)

EL CORTE INGLÉS, SA 12.692,70 €

TONER CLASS, SL 16.463,85 €

LYRECO ESPAÑA, SA 13.769,85 €

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 subministrament de paper per a fotocopiadores
digitals i impressores làser per a la seu de l'IMAS a l’empresa  EL CORTE INGLÉS,
SA.

A les 10’45 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 Borrás Salas Mercedes Palmer Cabrinetti

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

Francesca Ramis Ferriol Guillem Ripoll Buades
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