MESA DE CONTRACTACIÓ DE: SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS
(ORDINADORS, MONITORS I LLICÈNCIES D’OFIMÀTICA) PER A LES OFICINES
DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.
Expedient:2017/1467F
Procediment: OBERT
Dia: 21/02/18
Hora: 9,30 h a 9,36 h
Membres de la mesa assistents:

⋅
⋅
⋅

⋅

President:
Sr. Miquel Cabot Rodríguez (Regidor de Contractació).
Secretària:
Sra. Paula Baltasar Cózar (Secretària de l’Ajuntament de Marratxí).
Vocals:
Sra. Francisca Ramis per delegació de l’Interventor.
Sr. Miquel Palou Oliver (Tècnic Informàtic).
Sr. Felip Ramis Llabrés (TAG de Contractació).
Assessor:
Sr. Andrés Caparrós Coll (Coordinador Àrees Municipals).

Licitadors:
1. SERVICI BALEAR DE TI SL
2. OFIMÀTICA ESTORACH SL
3. SVI VISUALES E INFORMÁTICA SL
4. RICOH IMAGINE CHANGE
5. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS SA
6. PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL
7. TEKNOSERVICE SL
Hi assisteixen representants dels licitadors:
1. SERVICI BALEAR DE TI SL
2. OFIMÀTICA ESTORACH SL
3. SVI VISUALES E INFORMÁTICA SL
5. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS SA

Pressupost base de licitació: 40.909,09 € IVA exclòs.
A la primera reunió de la mesa de dia 14 de febrer de 2018 es va procedir a l’obertura
dels respectius sobres nº 1 i nº 3 dels licitadors dels quals es tenia constància a les
hores, entre els quals no hi constava el licitador nº 7 TEKNOSERVICE SL.
El dia següent a la reunió de la mesa, 15 de febrer, a l’Àrea de Contractació, es té
constància de l’imposició de tramesa de pliques per part de TEKNOSERVICE SL, feta
a l’oficina de Correos de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), i realitzat formal i
correctament l’avís d’enviament per correu de la seva plica mitjançant fax al número
971788118 dins termini, conforme amb l’establert a l’article 80.4 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, el qual indica que “cuando la
documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día...”.
Per tant, dit justificant d’enviament per correus de la seva oferta per participar en
aquesta licitació es troba dins termini, fet pel qual la mesa acorda la seva admissió.
Consegüentment amb l’explicat es procedeix a l’obertura del sobre nº 1 del licitador nº
7 TEKNOSERVICE SL, comprovant que la documentació aportada és correcte.
A continuació s’obri el sobre nº 3 (característiques tècniques) del mateix licitador, es
revisa la documentació presentada i s’incorpora amb la resta de propostes dels demés
licitadors per al corresponent informe tècnic.
Un cop obri l’esmentat informe a l’Àrea de Contractació es convocarà nova reunió de
la mesa.
I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la reunió de la que s’estén la present
acta, que com a Secretària don fe.

