Servei Juridicoadministratiu
Exp.: SUB 01/18
Emissor: Acta/cph

Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l'obertura dels
sobres núm. 4: fitxes tècniques i mostres, núm. 3: termini de
lliurament de les comandes i núm. 2: oferta econòmica presentats
pels licitadors admesos a la licitació del contracte de
subministrament de guants de nitril d'un sol ús per als centres
residencials La Bonanova, Llar d'Ancians, Huialfàs i Felanitx de
l'IMAS, per als anys 2018 i 2019, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària
President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).
Vocals:
Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada de l’IMAS.
Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
Sr. Bernat Torres Ripoll, en substitució de la cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS.
Sr. Antoni Cantallops Cantallops, director de la Residència La Bonanova, en el seu nom i en
substitució dels directors del centres residencials de l'IMAS Llar d'ancians, Felanitx i Huialfàs.
Secretària: Sra. Cristina Pareja Hagenaers, tècnica del Servei juridicoadministratiu de l’IMAS.
A Palma, 28 de març de 2018
En representació de l'empresa NOVAQUIMICA Y MAQUINARIA S.L. assisteix el Sr. José Zureda
Dalmau amb DNI 43095881E.
A les 10.05 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, i en
primer lloc el president dóna compte de l'acord, adoptat per la Mesa de contractació en la
seva sessió privada celebrada immediatament abans d'aquesta, és a dir el de 28 de març de
2018 a les 9:45 hores, d'admetre a la licitació d'aquest contracte a les empreses COMERCIAL
PEDRO, S.A., C.V. MEDICA, S.L. i GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU S.L. atès que han aportat, en
termini i en la forma escaient, la documentació que se'ls hi havia requerit per esmenar la
documentació general que havien presentat en el marc de la licitació del contracte de
subministrament de guants de nitril d'un sol ús per als centres residencials de l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
A continuació es procedeix a l'obertura dels sobres núm. 4: fitxes tècniques i mostres dels vuit
(8) licitadors admesos a la licitació d'aquest contracte i el resultat és el següent:
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-

Les empreses licitadores KRAPE, S.A., C.V. MEDICA, S.L., COMERCIAL PEDRO, S.A.,
GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU S.L., NOVAQUIMICA Y MAQUINARIA S.L. i MEDLINE
INTERNATIONAL IBERIA S.L.U. han presentat les fitxes tècniques i les mostres però es
comprova que no compleixen les característiques tècniques requerides, atès que no
tenen la longitud mínima de 27 cm indicada a la Clàusula B del Plec de prescripcions
tècniques del contracte.

-

Les empreses licitadores IZASA HOSPITAL, S.L.U. i BARNA IMPORT MEDICA S.A.
(BIMEDICA) han presentat les fitxes tècniques i les mostres i compleixen les
característiques tècniques requerides al Plec de prescripcions tècniques del contracte.

Per tot això la Mesa de contractació acorda proposar a l'Òrgan de contractació l'exclusió de les
empreses licitadores següents:
-KRAPE, S.A.
-C.V. MEDICA, S.L.
-COMERCIAL PEDRO, S.A.
-GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU S.L.
-NOVAQUIMICA Y MAQUINARIA S.L.
-MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.
Seguidament es continua el procediment amb les empreses licitadores IZASA HOSPITAL, S.L.U.
BARNA IMPORT MEDICA S.A. (BIMEDICA) i es procedeix a l'obertura dels sobres núm. 3 relatius
als criteris avaluables mitjançant fórmules: termini de lliurament d'ambdues empreses. La
puntuació que obtenen en aquest apartat és aquesta:
LICITADORS

TERMINI DE LLIURAMENT
OFERIT

PUNTS

IZASA HOSPITAL, S.L.U.
BARNA IMPORT MEDICA S.A. (BIMEDICA)

48 HORES
48 HORES

15
15

Finalment, s'obrin els sobres núm. 2 que contenen les ofertes econòmiques presentades per
IZASA HOSPITAL, S.L.U. BARNA IMPORT MEDICA S.A. (BIMEDICA) i es constata que aquestes
propostes s'ajusten al model d'oferta econòmica contingut als Plecs, expressades en preus
unitaris.
Una vegada puntuades les ofertes d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts als Plecs,
s'exposa la puntuació final total obtinguda per ambdues empreses:
Nom licitador
-IZASA HOSPITAL, S.L.U. NIF: B08438731
-BARNA IMPORT MEDICA S.A. (BIMEDICA) NIF: A58001686

Import Oferta
PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
Preu Unitari
Millor oferta
(anual: 2.118.000
OFERTA
TERMINI DE
Oferta
econòmica
unitats/any)
ECONÒMICA LLIURAMENT
0,031
0,0348

65.658,00
73.706,40

65.658,00

85,00
75,72

15,00
15,00

Suma
ofertes
100,00
90,72

Millor oferta
100,00

A la vista de les puntuacions, i després de comprovar que no hi ha baixes anormals o
desproporcionades, la Mesa de contractació acorda proposar a l’Òrgan de contractació que
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requereixi a l'empresa IZASA HOSPITAL, S.L.U. per a què, d’acord amb el que es disposa a
l’article 151.2 del TRLCSP, en un termini no superior als deu (10) dies hàbils comptadors des
de l'endemà de rebre la notificació, presenti la documentació prèvia a l'adjudicació d'acord
amb la clàusula 20 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest
contracte, i constitueixi la garantia definitiva.
Aquest requeriment s'entendrà realitzat amb l'exposició d'aquesta Acta al perfil del
contractant de la web de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (www.imasmallorca.com).
A les 10:58 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

La interventora delegada

Mª Àngels Vanrell Julià

Francisca Martorell Pujadas

El tècnic del Servei de

El director de la Residència

de Gestió Econòmica

La Bonanova

Bernat Torres Ripoll

Antoni Cantallops Cantallops
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