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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 bugaderia per a les residències de persones majors dependents
de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària
Assistents:
President: Sr. Alvaro Celdran Rasines,director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials (lMAS).
Vocals:
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap de la Secció d'Ingressos del Servei de
Gestió Econòmica de l’IMAS.

Secretari: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnic d’Administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.
A Palma, 17 de juny de 2015
A les 10 hores hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que
precedeix, per procedir a la qualificació de la documentació general d’acord amb la
clàusula 14.1.1 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) presentada
pels licitadors que han optat a la contractació del subministrament de productes de
bugaderia per a les residències de persones majors dependents de l'IMAS,
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, en temps i forma, són les següents:
- DISTRIBUCIONES SILLERO, SL
- SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, SA
- INDUSTRIAS ARGUI, SA
- COMERCIAL PEDRO, SA
- NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL
Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació
general presentada, d’acord amb la clàusula 14.1.1 del PCAP pels licitadors i
després d’examinar detalladament la documentació, la Mesa de Contractació
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constata que a la documentació presentada per els licitadors es correcte i per tant
acorda admetre a la licitació a tots els licitadors que s'han presentat
Així mateix, es constata que, si bé la documentació d’aquesta contractació és amb
sobre número 1 de documentació general amb declaració responsable, i així es va
disposar al PCAP, les empreses DISTRIBUCIONES SILLERO, S.L. i COMERCIAL
PEDRO, S.A. han presentat documentació que no s'havia de presentatar en aquest
moment i per tant no s’ha examinada.
L'empresa COMERCIAL PEDRO, S.A. ha presentat l'acreditació de la solvència
econòmica, financera i tècnica.
L'empresa DISTRIBUCIONES SILLERO, S.L. ha presentat l'acreditació de la
personalitat de l'empresari, l'acreditació del representant i l'acreditació de la
solvència econòmica, financera i tècnica.
S’anuncia, mitjançant la publicació d'aquesta acta al perfil del contractant de la web
de l'IMAS (www.imasmallorca.com), que la Mesa de Contractació es reunirà el
proper dia 22 de juny de 2015 a les 13.00 hores, en sessió pública, a la sala d’actes
de l'IMAS (C/ del General Riera, 67, 07010 Palma).
A les 10 hores i 15 minuts 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
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