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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació general
presentada per a la licitació del contracte del subministrament de productes de neteja i
d'higiene  personal   per  al  centre  d'acollida  per  a  persones  sense  sostre  en  risc
d'exclusió social de Ca l'Ardiaca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

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

Vocals: 
- Sra. Isabel Moragues Marqués, en substitució de la secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap de Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sra. Maria Capellà Trobat, en substitució del Cap de Secció d'Inserció Social

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

A Palma, 30 de novembre de 2016

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 general presentada pels licitadors que han optat
a la contractació del subministrament  de productes de neteja i  d'higiene personal   per al
centre  d'acollida  per  a  persones sense  sostre  en  risc  d'exclusió  social  de  Ca  l'Ardiaca,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, havent finalitzat el termini de presentació
d’ofertes, les empreses licitadores que han presentat la documentació al Registre General
són les següents:

- COMERCIAL PEDRO SA
- SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, SA
- NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA,SL
- BALERS ECOMÓN SLU

En  virtut  de  la  clàusula  “  14.1.1.  Documentació  general  (sobre  núm.  1). a)  Declaració
responsable” del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeixen aquest
contracte:

“El  licitador  ha de  presentar  una declaració  responsable  segons el  model  de  l’Annex 1
d’aquest  Plec,  en  la  qual  indiqui  que compleix  els  requisits  de capacitat,  representació,
solvència, classificació i habilitació professional, si escau, exigits en aquest Plec i per la qual
es comprometi, en cas que la proposta d’adjudicació recaigui al seu favor, a presentar, abans
de l’adjudicació del contracte, els documents exigits en la clàusula 20.2 d’aquest Plec.”

Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació general
presentada pels quatre (4) licitadors, i després d’examinar detalladament la documentació, la
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Mesa  de  Contractació  acorda,  d'una  banda,  admetre  a  la  licitació  a  les  empreses
SEGURIDAD  Y  LIMPIEZAS,  SA I  NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA,SL atès  que  que  la
documentació presentada és complerta.

D'altra banda, la Mesa constata que a la documentació presentada per les empreses:

1.  COMERCIAL PEDRO, SA , s’han observat els defectes o omissions següents:

-no ha presentat l'Annex 7 relatiu a declaració relativa a la pertinença a un grup d'empreses.

2. BALEARS ECONOMÓN SLU, s’han observat els defectes o omissions següents:

-no ha presentat l' Annex 3 relatiu a la declaració responsable sobre la subcontractació ni
tampoc l'Annex 7 relatiu a declaració relativa a la pertinença a un grup d'empreses

Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a les empreses esmentades per a què, abans
de dia 5 de desembre de 2016, a les 14.00 h, esmenin davant el Servei Jurídicoadministratiu
les  deficiències  esmentades,  amb l’advertiment  que,  de  no fer-ho,  no  seran  admeses a
licitació. 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). 

La propera mesa de contractació pública es convocarà via perfil del contractant.

A les 10,15 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:

En substitució de la secretària delegada La interventora delegada

Isabel Moragues Marqués Francisca Martorell Pujadas

La cap de Servei de Gestió Econòmica En substitución de la Cap de Secció
d'Inserció Social

Francesca Ramis Ferriol  Maria Capellà Trobat
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