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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la lectura de l'informe tècnic  relatiu
als criteris no avaluables mitjançant fórmules i per obrir els sobre 3 i 2 que contenen la
proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmula i l'oferta economica
presentats per a la licitació del contracte del subministrament de productes de bugaderia
i neteja  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, 17 de maig  de 2017

A les 12.45 hores s'ha constituït  la  Mesa de Contractació,  en la  forma que precedeix,  per
procedir a la lectua de l'informe tècnic de 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.

Asisteixen a l'acte :

- El Sr. José Zurera Dalmau en representació de l'empresa NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA
SL.

La Sra. Maria Capellà trobat llegeix l'informe tècnic de valoració dels criteris de qualitat emès el
dia 11 de maig de 2017 que s'adjunta con annex a aquesta acta.

Es convida les persones assistents que exposin les observacions o reserves que considerin
oportunes sobre l'informe esmentat i ningú fa cap observació.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l'informe esmentat.

Seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 3 (valoració objectiva) dels licitadors i
els compromisos oferits han estat els següents:

Les tres empreses licitadores: NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA SL., COMERCIAL PEDROSA  i
SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA es comprometen a subministrar les comandes en un termini
màxim de 24 hores. 

Es procedeix a obrir el sobre núm. 2 que conté l'oferta econòmica de les empreses admeses a
licitació  es constata que les propostes dels licitadors s’adapten al model contingut a l’annex 2
(Model d’oferta econòmica) del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix
el contracte en qüestió.
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S’interromp la Mesa per procedir a fer la puntuació de les ofertes d’acord amb el PCAP. Una
vegada puntuades les ofertes es reprèn la Mesa i la secretària delegada exposa la puntuació
final: 

NOM LICITADOR IMPORT 
OFERTA

% BAIXA PUNTUACIO 
OFERTA EC.

PUNTUACIÓ
SERVEI 
POSVENDA

PUNTUACIÓ
QUALITAT

SUMA 
PUNTUACIONS

MILLOR
OFERTA

NOVAQUIMICA 33.689,33 € 73,54 % 60,00 10,00 0,00 70,00 70,00

COMERCIAL 
PEDROSA

56.889,12€ 55,32 % 16,27 10,00 20,00 46,27

SEGURIDAD Y 
LIMPIEZAS

49.358,72 € 61,23 % 30,46 10,00 0,00 40,46

I una vegada examinades les ofertes econòmiques la Mesa considera que les ofertes de les
tres empreses licitadores, són anormalment baixes  atès que es tracta de baixes superiors en
25 unitats  percentuals  tal  i  com preveu  l'article  85.3  del  Reglament  general  de  la  Llei  de
contractes de les administracions públiques.

Per  tant,  la  Mesa  de  contractació  acorda  requerir  a  les  empreses   NOVAQUÍMICA  Y
MAQUINARIA SL., COMERCIAL PEDROSA  i SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA per a què, en un
termini  de  10  dies  hàbils,  justifiquin  documentalment  en  el  Registre  General  de  l’IMAS la
possibilitat  d’executar  el  contracte  amb  aquest  preu  i  en  precisi  les  condicions;  aquesta
justificació serà valorada per la Mesa.

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). 

Es convida les persones assistents que exposin les observacions o reserves que considerin
oportunes contra l’acte celebrat.

A les 13:15 h 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

Inmaculada Borrás Salas Francisca Martorell Pujadas

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

Francesca Ramis Ferriol  Maria Capellà Trobat
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B aix es  su pe rio rs a 1 0%  ( veu re  re gla m en t d e c on tra ct ac ió) 51 .3 10 ,2960


