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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  a  l ’obertura  del
sobre núm. 4: proposició tècnica relativa als crite ris NO avaluables
mitjançant  fórmules  (Valoració  de  la  qualitat),  del  contracte  del
subministrament de productes de llenceria per a la Residència de
Pensionistes la Bonanova

Assistents:

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

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas,  secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Mercedes Palmer Cabrinetti, en substitució de la interventora

delegada de l’IMAS, Sra Francisca Martorell Pujadas.
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, Cap del Servei de Gestió Econòmica
- Sra. Elena Lluch Cerda, Directora de la Residència La Bonanova 

Secretària: Sra. Victòria Mulet Aguiló, tècnica d’administració general de
la Secció jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 2 de gener de 2017

A les 10.00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que
precedeix, per procedir a la valoració de les esmenes presentades per
part  de  les  empreses  requerides  i  per  l’obertura  del  sobre  núm.  4:
proposició tècnica relativa als criteris NO avaluables mitjançant fórmules
(Valoració de la qualitat),  presentada pels licitadors que han optat a la
contractació de referència.

Per  part  de  la  secretària  de  la  Mesa  s’informa  que, una  vegada
examinada la documentació presentada per l'empresa BARNA IMPORT
MEDICA, S.A, es constata que ha esmenat les deficiències detectades a
la documentació administrativa i, per tant, la Mesa acorda admetre-la a la
licitació.

Acte seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 4: proposició tècnica
relativa als criteris  NO avaluables mitjançant  fórmules (Valoració  de la
qualitat) i les mostres dels productes a subministrar, de les empreses que
finalment han resultat admeses a la licitació, i que són les següents: 
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- TRAZABILIDAD GESTION Y TEXTILES SANITARIOS SLU
- COTOTEX, SL.
- ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES S.A.
- BARNA IMPORT MEDICA, S.A.
- EL CORTE INGLÉS, S.A.

No compareix ningú en representació de les empreses licitadores

En  primer  lloc  s’obre  el  sobre  presentat  per  l’empresa  EL  CORTE
INGLÉS,  S.A.  el  qual  conté  les  mostres  següents:  tovallola  de  bany,
tovallola de lavabo, catifeta de bany, llençol, funda coixinera, protector de
ris i moletó amb ales.   Així mateix, conté les fitxes tècniques de cada
producte presentat.

Seguidament s’obre el sobre presentat per l’empresa BARNA IMPORT
MEDICA,  S.A.  el  qual  conté  les  mostres  següents:  tovallola  de  bany,
tovallola de lavabo, catifeta de bany, llençol, funda coixinera, protector de
ris, moletó amb ales, estovalla blanca, cobrestovalla blanca, tovalló blanc
i una mostra de tela del color salmó. Així mateix conté les fitxes tècniques
de cada producte presentat.

Seguidament  s’obre  el  sobre  presentat  per  l’empresa  ALBAZUL
SERVICIOS  INTEGRALES  S.A.  el  qual  conté  les  mostres  següents:
tovallola  de  bany,  tovallola  de  lavabo,  catifeta  de  bany,  llençol,  funda
coixinera, protector de ris i moletó amb ales. Així mateix, conté les fitxes
tècniques de cada producte presentat.

Seguidament s’obre el sobre presentat per l’empresa COTOTEX S.A., el
qual conté les mostres següents: tovallola de bany, tovallola de lavabo,
catifeta de bany, llençol,  funda coixinera, protector de ris i moletó amb
ales. Així mateix, conté les fitxes tècniques de cada producte presentat.

Seguidament  s’obre  el  sobre  presentat  per  l’empresa  TRAZABILIDAD
GESTION Y TEXTILES  SANITARIOS SLU,  el  qual  conté  les  mostres
següents: tovallola de bany, tovallola de lavabo, catifeta de bany, llençol,
funda  coixinera,  protector  de  ris,  moletó  amb  ales,  estovalla  blanca,
tovalló blanc i una mostra del teixit en color salmó. La Mesa fa constar
que NO s'han inclòs  al  sobre  4 les  corresponents  fitxes  tècniques  de
cada producte presentat.

Finalment, la Mesa acorda sol·licitar al departament de governantes de la
Residència de pensionistes la Bonanova, un informe tècnic per avaluar
aquests  criteris  d’acord  amb  la  clàusula  17.3  del  plec  de  clàusules
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administratives. Una vegada elaborat aquest informe, es convocarà als
interessats a l’acte de lectura d’aquest informe i d’obertura dels sobres
núm. 2 i 3 que contenen l’oferta econòmica i els criteris socials, amb els
documents  aportats  respecte  de  la  resta  de  criteris  d’adjudicació
avaluables mitjançant fórmules

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:
La secretària delegada En substitució de la interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas Mercedes Palmer Cabrinetti

La cap de secció del Servei de 
Gestió Econòmica                           La Directora Residència La Bonanova

Francisca Ramis Ferriol                 Maria Ellena Lluch Cerda
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