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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació
prèvia a l'adjudicació relativa als dos lots del contracte del subministrament
de mobiliari per a l´edifici C de la Residència Llar dels Ancians gestionada per
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials,  mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària

Assistents:

President:  Sr.  Jaume Català  Sansó,  director  gerent  de l’Institut  Mallorquí  d’Afers
Socials (lMAS).

Vocals: 
 Sr. Juan Viader Soler, secretari delegat per substitució de l’IMAS.
 Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
 Sra.  Francesca  Ramis  Ferriol,  cap  del  Servei  de  Gestió  Econòmica  de

l’IMAS. 
 Sra. Antonia Jiménez Ferrer , directora de la Residència Llar dels Ancians.

Secretària: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general de la Sec-
ció jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 19 de gener de 2018

A les 10:00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a la qualificació de la documentació prèvia a l'adjudicació presentada en
relació als 2 lots del contracte del subministrament de mobiliari per a l´edifici C
de la Residència Llar dels Ancians gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

La Mesa constata que la documentació presentada per EL CORTE INGLÉS SA  en
contestació al requeriment que se li va fer mitjançant resolució de la presidenta de
20 de desembre de  2017  en el marc del lot 1 del contracte de  subministrament de
mobiliari per a l´edifici C de la Residència Llar dels Ancians  que va ser notificada dia
22 de desembre de 2017, ha tingut entrada en el registre d'entrada de l'IMAS dia 16
de gener de 2018 i, per tant està fora del termini dels 10 dies hàbils que tenia per
fer-ho.

Per tot això, i d'acord amb l'establert a l'art. 151.2 TRLCSP i en virtut de RTACRC
74/2013 i 61/2013, la Mesa acorda: excloure de la licitació a l'empresa EL CORTE
INGLÉS SA i per tant retornar-li la garantia defintiva depositada, així com requerir a
l'empresa ND  MOBILIARIO  Y  EQUIPAMIENTO  INTEGRAL  SL,  classificada  en
segon  lloc  pel  lot  1,  perquè  presenti  la  documentació  prèvia  a  la  adjudicació  i
constitueixi  la  garantia  definitiva  en  els  termes  establerts  al  Plec  de  clàusules
administratives particulars que regeixen el contracte. 
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Seguidament,  en el marc del lot 2, es constata que la  documentació presentada
per  LINET IBERIA SL en contestació  al  requeriment  que se li  va  fer  mitjançant
resolució de la presidenta de 20 de desembre de  de 2017, que va ser notificada dia
5 de gener de 2018 tal  i  com acredita el  justificant  de recepció de Correus que
consta l'expedient  ha tingut entrada en el registre d'entrada de l'IMAS dia 17 de
gener de 2018 dins el termini previst.

Després d’examinar detalladament la documentació presentada per  LINET IBERIA
SL , la Mesa de contractació, per unanimitat, acorda que  és correcta i , per tant,
proposa  a  l'òrgan  de  contractació  l'adjudicació  del  LOT  2  «Taules,  butaques,
cadires,  mobles aparador i  altres mobles per a espais   comuns» del   contracte
subministrament de mobiliari per a l´edifici C de la Residència Llar dels Ancians a
LINET IBERIA SL.

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:
El secretari  delegat per substitució La interventora delegada

Juan Viader Soler  Francisca Martorell Pujadas

La cap del Servei de Gestió La directora de la Residència
Econòmica Llar dels Ancians

Francesca Ramis Ferriol Antonia Jiménez Ferrer
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