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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL PROCEDIMENT OBE RT, 

TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I MITJANÇANT OFERTA ECONÒMICAM ENT 

MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACI Ó, DEL 

SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT EL SISTEMA D’ARRENDAMENT  AMB 

OPCIÓ DE COMPRA I EL MANTENIMENT INTEGRAL DE COPIAD ORES 

DIGITALS MUTIFUNCIONALS PER A DIVERSOS EDIFICIS MUN ICIPALS 

 

Lloc:  Ajuntament de Santanyí 

Data: 5 d’octubre de 2016 

Horari:  13.00 h 

Hi assisteixen: 

President: Miquel Contestí Burguera, tinent de batle de l’Ajuntament 

 

Vocals:  

              Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament 

              Ana María Bonet Vidal, interventora de l’Ajuntament  

              Maria Irene Corrales Pascual, arquitecta tècnica municipal 

              Joan Picó Rigo, TAE de l’Ajuntament. 

 

Secretari: Guillem Mascaró Llinàs, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Es constitueix la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del sobre A de les 

proposicions presentades per les empreses licitadores en relació amb la contractació per 

procediment obert, tramitació ordinària i mitjançant oferta econòmicament més 

avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per al subministrament mitjançant el 

sistema d’arrendament amb opció de compra i el manteniment integral de 

copiadores digitals multifuncionals per a l’Ajuntament de Santanyí i diversos 
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edificis municipals, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i, si 

escau, en audiència publica, l’obertura de la documentació continguda en el sobre B. 

 

A la licitació s’han presentat les propostes següents, que s’enumeren per ordre de 

presentació:  

 

- Proposició núm. 1 presentada per “SISTEMAS TÉCNICOS Y CONSULTA, 

SL”, amb CIF núm. B-07442650. 

- Proposició núm. 2 presentada per “RICOH ESPAÑA, SLU”, amb CIF B-

82080177. 

- Proposició núm. 3 presentada per “SISTEMAS DE OFICINA D’ES PLA, SA”, 

amb CIF A-07295918. 

 

Els membres de la Mesa informen que s’ha examinat la documentació administrativa 

presentada pels licitadors en el sobre A i que aquesta documentació es troba ajustada a 

dret, tret de la declaració responsable presentada per l’empresa “SISTEMAS DE 

OFICINA D’ES PLA, SA”, en la qual no es fa constar l’objecte social de l’empresa, per 

la qual cosa s‘acorda concedir-li un termini de tres dies hàbils per esmenar, que finalitza 

el pròxim dia 10 d’octubre a les 14:00 h. 

 

Una vegada llegida aquesta acta, la signen els membres de la Mesa, la qual cosa, com a 

secretari, estenc aquesta acta. 

 


