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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CONSTITUÏDA PER QUALIFICAR LA DOCUMENTACIÓ GENERAL PRESENTADA PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU
AL SERVEI DE BUGADERIA AL CENTRE D’ACOLLIDA DE PERSONES SENSE SOSTRE
EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL, CA L’ARDIACA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.
Assistents:
President: Sr. Álvaro Celdrán Rasines, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(lMAS).
Vocals:
-

Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
Sra. Aina Bonet Vidal, interventora delegada de l’IMAS.
Sra. Montserrat Sierra Queralt, cap de secció d’Ingressos de l’IMAS.
Sr. David Moralejo Calafat, en substitució del Sr. Sebastià Cerdà Empomar, cap de la
Secció d’Inserció Social i Immigració de la Coordinació de l’Àrea d’Inclusió Social de
l’IMAS.

Secretària: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnica d’administració general del Servei
Juridicoadministratiu de l’IMAS.
A Palma, 9 d’abril de 2013
A les 13 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma descrita, per qualificar la
documentació general presentada pels licitadors que han optat a la contractació del servei de
bugaderia per el centre d’acollida de persones sense sostre en risc d’exclusió social, 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 (8 d’abril de 2013), han presentat la documentació al Registre General de l’IMAS les
empreses MELCHOR MASCARÓ, SA i AMADIP.ESMENT.
L’empresa MES BLANCA, SL ha avisat mitjançant fax, que ha remès la documentació per a
aquesta licitació per postal exprés, dins el termini, i avui dia 9 d’abril ja arribat aquesta oferta.
Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació general
presentada pels tres (3) licitadors que han presentat les ofertes al Registre General en temps i
forma. Després d’examinar detalladament la documentació, la Mesa acorda el següent:
-1) Admetre a la licitació l’empresa MELCHOR MASCARÓ, SA, atès que tota la
documentació presentada és correcte d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT) que regeixen el contracte.
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-2) La Mesa constata que a la documentació presentada per AMADIP.ESMENT s’ha
observat que falta el següent:
- 2.1) Descripció més detallada de les instal·lacions tècniques, de les mesures
utilitzades per l’empresari per garantir la qualitat. (PCAP quadre F.4 punt 2))
- 2.2) Compromís de l’adjudicatari de disposar dels serveis d’un laboratori que
realitzi controls bacteriològics, mínim cada 6 mesos, per tal de comprovar les
condicions higiènico-sanitàries de les robes en les diferents fases. Aquests controls es poden realitzar mitjançant medis propis de l’adjudicatari o estar contractats amb un servei aliè. Si es propi haurà de demostrar que disposa dels mitjans
necessaris. Si es un servei alè a l’empresa haurà de demostrar per qualsevol
medi fefaent que disposa de dit servei. (clàusula VII. punt a) del PPT)
-3) Respecte a l’empresa MES BLANCA, SL, la Mesa manifesta que a la documentació
presentada falta el següent:
- 3.1) Escriptura de constitució de l’empresa on s’acrediti l’objecte social (original
ò fotocòpia compulsada).
- 3.2) Original o fotocòpia compulsada de l’escriptura d’acords socials de data 13
de gener de 1999.
- 3.3) CIF de l’empresa (original ò fotocòpia compulsada)
- 3.4) Fotocòpia compulsada del DNI.
- 3.5) Acreditació de la solvència econòmica i financera d’acord amb el quadre
F.3 del PCAP.
- 3.6) Acreditació de la solvència tècnica d’acord amb el quadre F.4 del PCAP.
- 3.7) Compromís de l’adjudicatari de disposar dels serveis d’un laboratori que
realitzi controls bacteriològics, mínim cada 6 mesos, per tal de comprovar les
condicions higiènico-sanitàries de les robes en les diferents fases. Aquests controls es poden realitzar mitjançant medis propis de l’adjudicatari o estar contractats amb un servei aliè. Si es propi haurà de demostrar que disposa dels mitjans
necessaris. Si es un servei alè a l’empresa haurà de demostrar per qualsevol
medi fefaent que disposa de dit servei. (clàusula VII. punt a) del PPT).
- 3.8) Acreditar haver realitzat formació en prevenció de riscos laborals i en salut
laboral a la seva plantilla dins els dos darrers exercicis.
Compromís de realitzar formació en prevenció de riscos laborals i en salut laboral a la seva plantilla durant l’execució ordinària del contracte.
Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a les empreses esmentades, per a què, abans
de dia 15 d’abril de 2013, a les 12 hores, esmenin davant el Servei Jurídicoadministratiu la
documentació abans esmentada, amb l’advertiment que, de no fer-ho, no seran admeses a
licitació. 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).
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Així mateix, s’anuncia que la Mesa de Contractació es reunirà el proper dia 15 d’abril de 2013 a
les 13.30 hores, en sessió pública, a l'IMAS (C/ del General Riera, 67, 07010 Palma) per a
l’obertura del sobre 3 (criteris avaluables mitjançant fórmules) i sobre 2 (oferta econòmica).
A les 13 hores i 35 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

Vocals:
La secretària delegada

La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas

Aina Bonet Vidal

La cap de la Secció d’Ingressos

En substitució del cap de la Secció
d’Inserció Social i Immigració

Montserrat Sierra Queralt

David Moralejo Calafat
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