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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  procedir  a  la  lectura  de  l´informe
addicional  i  de  valoració  de  les  fitxes  tècniques  i  a  l´obertura  del  Sobre  nº  2,  oferta
econòmica per a la licitació del  contracte de subministrament e instal·lació d´un grup
electrogen per a la Residència La Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària.

 
Assistents:

President:  Sr.  Jaume Català Sansó, director gerent de l´Institut  Mallorquí d'Afers Socials,  en
endavant IMAS.
             
Vocals:  

- Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada de l’IMAS.                  
- Sra.  Francisca Martorell Pujades, Intervenció delegada de l'IMAS.
- Francisca Ramis Ferriol , cap del Servei de Gestió Econòmica de l'IMAS
 -Sr. Antoni Cantallops Cantallops, administrador de la Residència La Bonanova.

Secretària: Sra. Maria Antònia Beltran Celià, tècnica d’administració general. 

A Palma, 15 de gener de 2018

A les 9:00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per procedir
a  la  lectura  de  l´informe tècnic  complementari  de  data  9  de  gener  de  2018  elaborat  per  l
´administrador de la Residència La Bonanova i a l´obertura del Sobre 2 que conté les ofertes
econòmiques presentades pels licitadors que han optat a la contractació del subministrament del
grup electrogen per  a la  Residència La Bonanova,  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació
ordinària.

En  representació  de  l'empresa  ELÈCTRICA PUIGCERCÓS,  S.A.U., compareix  el  Sr.  Juan
Francisco Gosalbez Rodríguez, amb DNI 43072353 T i en representació de ELECNOR S.A.,
compareix el Sr. David Ferri Ruiz amb DNI 43150368-E.

En primer lloc l´administrador de la Residència La Bonanova, el Sr. Antoni Cantallops, procedeix
a la lectura i explicació del seu informe tècnic addicional de compliment de requisits del contracte
de subministrament emès en data 9 de gener de 2018 d´acord amb els plecs de prescripcions
tècniques.

L´informe de valoració proposa que, d´acord amb la informació addicional aportada resulta que
els  grups electrògens oferts per totes les empreses licitadores compleixen amb els  requisits
tècnics prevists en els Plecs de prescripcions tècniques. 
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La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe tècnic addicional de compliment de
requisits del contracte.

A continuació  es procedeix  a  l’obertura  dels  sobres  núm.  2  que contenen la  proposició
econòmica, i es constata que les propostes econòmiques de les sis empreses admeses a la
licitació,  s'adapten al  model contingut a l'Annex 2 Model d'oferta econòmica del  Plec de
clàusules administratives particulars.

Nom licitador Import Oferta

CABOT  ASOCIADOS S.L.      37.283,23 €

ELÉCTRICA
PUIGCERCÓS S.AU.

     28.050,00 €

MONCOBRA .       30.135,98 €

SAMPOL INGENIERÍA Y
OBRAS S.A

      32.536,26 €

ELECNOR S.A.        34.299,30 €

BEXTRON POWER S.L.         30.475,00 €

A la  vista  de  les  ofertes  presentades  es  detecta  en  un  primer  moment  que l´oferta  de
ELECTRICA PUIGCERCÓS està en baixa temerària però una vegada aplicat el que disposa
l´art. 85. 4 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d´octubre, pel que s´aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es fa una nova mitjana
sense tenir en compte les ofertes que superen en 10 punts percentuals la mitjana inicial. A n
´aquest segon càlcul ELECTRICA PUIGCERCÓS S.A.U ja no es troba amb baixa temerària.
S´adjunta a la present Acta document d´excel amb el càlcul.

La Mesa de contractació proposa a l´òrgan de contractació  que classifiqui  les  ofertes d
´acord al següent ordre:

1º ELECTRICA PUIGCERCÓS S.A.U.
2º MONCOBRA
3º BEXTRON POWER S.L.
4º SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS S.A.
5º ELECNOR S.A.
6º CABOT ASOCIADOS S.L.

La  Mesa  de  contractació  acorda  proposar  a  l’òrgan  de  contractació  que  requereixi  a
l'empresa ELECTRICA PUIGCERCÓS S.A.U. per a què, d’acord amb el que es disposa a
l’article 151.2 del TRLCSP, en un termini no superior als deu (10) dies hàbils comptadors des
de l'endemà de rebre la notificació, presenti la documentació prèvia a l'adjudicació d'acord
amb  la  clàusula  20  del  Plec  de  clàusules  administratives  particular  que  regeix  aquest
contracte, i constitueixi la garantia definitiva.
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A les 10:00 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

Mª Àngels Vanrell Julià Francisca Martorell Pujades

La cap del Servei de Gestió Econòmica L´administrador de la Residència La 
Bonanova

Francesca Ramis Ferriol Antoni Cantallops Cantallops
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