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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 les
proposicions econòmiques presentades a la licitació del contracte del
subministrament de mobiliari geriàtric per a la Residència de pensionistes la
Bonanova, per a l'any 2015, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària
Assistents:
President: Sr. Jaume Català Sansó, 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. Antoni Cantallops Cantallops, administrador de la Residència la Bonanova.
Secretari: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.
En representació de les empreses licitadores assisteixen:
- el Sr. Manuel Martínez, amb DNI 43.053.801-D, en representació de
l’empresa EL CORTE INGLÉS, SA
A Palma, 27 d'octubre de 2015
A les 13’35 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 de mobiliari geriàtric per a la Residència de
pensionistes la Bonanova, per a l'any 2015, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària.
La secretària de la Mesa cedeix la paraula al Sr. Antoni Cantallops Cantallops,
administrador de la Residència la Bonanova, 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 22 d'octubre de 2015 conjuntament per l’esmentat
administrador, la cap del Servei de Dependència, la responsable de l’Àrea Assistencial
i la cap de l’Àrea Residencial, i que s’adjunta a la present acta.
El Sr. Cantallops indica que l’empresa INDELMA, SA, presentada al lot 1 del contracte,
no ha acreditat els requisits dels criteris de seguretat i salut normatius prevists en base
a normes europees de fabricació, Nomes UNE europea del mobiliari ofertat, tal com
s’exigia al punt II (Característiques generals. 2.4) del Plec de prescripcions tècniques.
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La Mesa 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 del sobre 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 13’50 hores la secretària delegada acorda interrompre la Mesa de contractació a
l’objecte de realitzar la valoració d’aquest criteri.
A les 13’55 hores es reprèn l’acte i la secretària comunica el resultat de la valoració
realitzada:
Lot 1: Taules i cadires

Oferta
Econòmica

Qualitat

Puntuació
total

58,47
28,78
36,70
38,05
36,85
80,00

20
10
20
10
10
10

78,47
38,78
56,70
48,05
46,85
90,00

NOM LICITADOR
TOTAL EQUIP SL
ILUNION SALUD SA
MP DICLESA SL
EL CORTE INGLÉS SA
KAUSA. INSTAL.LACIONS INTEGRALS
GERODAN S. COOP.

Lot 2: Mobles aparador
Oferta
Econòmica

Qualitat

Puntuació
total

80,00
66,66
35,60
24,15
42,58

20
20
20
20
20

100,00
86,66
55,60
44,15
62,58

NOM LICITADOR
TOTAL EQUIP SL
ILUNION SALUD SA
MP DICLESA SL
EL CORTE INGLÉS SA
GERODAN S. COOP.

Respecte al lot 1 (Taules i cadires), examinades les ofertes econòmiques la Mesa
considera que l’oferta de l’empresa GERODAN, S.COOP., amb major puntuació final,
és temerària, atès que el preu ofert està per sota de la mitjana aritmètica de totes les
ofertes presentades en més de 10 unitats percentuals, d’acord amb la lletra K del
quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives.
Respecte al lot 2 (Mobles aparador), examinades les ofertes econòmiques la Mesa
considera que l’oferta de l’empresa TOTAL EQUIP SL, amb major puntuació final, és
temerària, atès que el preu ofert està per sota de la mitjana aritmètica de totes les
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ofertes presentades en més de 10 unitats percentuals, d’acord amb la lletra K del
quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives.
Per tant, la Mesa de contractació acorda requerir a les empreses GERODAN,
S.COOP. (lot 1) i TOTAL EQUIP SL (lot 2) per a què, abans de dia 2 de novembre de
2015, a les 14:00 hores, justifiquin 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 14’00 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
del Servei de Gestió Econòmica

L'administrador de la Residència
la Bonanova

Francesca Ramis Ferriol

Antoni Cantallops Cantallops
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