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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l a lectura de l’informe relatiu als criteris 
NO avaluables mitjançant fórmules i per a l’obertur a de la proposició  econòmica i de la 
proposició tècnica relativa a criteris avaluables m itjançant fórmula, presentades a la 
licitació del contracte del subministrament de prod uctes de neteja per a la Residència mixta 
de pensionistes la Bonanova – Lot 3: productes dete rgents per a la bugaderia.  
 
Assistents: 
 
President: Sr. Bartomeu Márquez Coll, en substitució del Sr. Àlvaro Celdran Rasines, director 
gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (lMAS). 
 
Vocals:  

- Sra. Amparo Solanes Calatayud, en substitució de la secretària delegada de l’IMAS. 
- Sr. Juan Comes Capó, en substitució de la Sr. Aina Bonet Vidal, interventora delegada de 

l’IMAS. 
- Sra. Monserrat Sierra Queralt, cap de la Secció comptable del Servei de Gestió 

Econòmica de l’IMAS.  
- Sra. Maria Lupiañez Ramis, en substitució de la Sra. María José Rodríguez Vázquez, 

directora de la Residència mixta de pensionistes la Bonanova. 
 
Secretari: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnic d’Administració general de la Secció jurídica 
administrativa de l’IMAS. 
 
En representació de les empreses licitadores assisteixen: 
 

- Sr. Francisco Molina Paniza, amb DNI 78921013-W, en representació de l’empresa 
SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, SA. 

- Sr. Pedro Cañellas Frau, amb DNI 42994832-N, en representació de l’empresa ECOLAB 
HISPANO-PORTUGUESA, SL 

- Sr. Bartomeu Mulet Seguí, amb DNI 43072740L, en representació de l’empresa KELKO 
QUÍMICA, SL 

- Sr. Juan Puig Casteñer, amb DNI 43060979-B, en representació de l’empresa 
COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG, SL 

 
A Palma, 1 d’agost de 2013 
 
A les 13 hores i 5 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per 
procedir a la lectura de l’informe tècnic de valoració de les propostes relatives als criteris NO 
avaluables mitjançant fórmules presentades i admeses a la licitació per a la contractació del 
subministrament de productes de neteja per a la Residència mixta de pensionistes la Bonanova – 
Lot 3: productes detergents per a la bugaderia, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 
 
La secretària de la Mesa cedeix la paraula a la Sra. Maria Lupiañez Ramis, en representació de la 
residència la Bonanova, que dóna lectura de l’informe tècnic de valoració de les propostes 
relatives als criteris NO avaluables mitjançant fórmules presentades i admeses a la licitació del 
contracte de referència, emès en data 30 de juliol de 2013, i que s’adjunta a la present acta.  
 
La Sra. Maria Lupiañez exposa que les empreses ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, SL i 
DIVERSEY ESPAÑA, SL no han presentat l’annex II que figura al plec de prescripcions tècniques i 
per tant la Mesa acorda excloure-les de la licitació atès que tant el plec de clàusules 
administratives com el de tècniques diuen expressament que lo no presentació d’aquest annex II 
suposarà l’exclusió de l’oferta presentada. 
 
Es convida als assistents a que realitzin manifestacions contra l’informe realitzat. 



 

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca 
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669 

 
El Sr. Pedro Cañellas Frau, en representació de l’empresa ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, 
SL, exposa que ell mateix va preparar els sobres i que està segur de que va posar al sobre 4 
l’annex II.   
 
La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe tècnic de valoració. 
 
Seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 3 (Servei postvenda) i núm. 2 (Oferta 
econòmica) de les empreses admeses a licitació, i es constata que les quatre empreses admeses 
ofereixen servei postvenda i l’oferta econòmica s’adapta al model contingut a l’annex I (Model 
d’oferta econòmica) del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte en 
qüestió. 
 
Una vegada examinades les ofertes econòmiques la Mesa considera que l’oferta de 
NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL és  temerària atès que és inferior en més d’un 10 % de la 
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades, d’acord amb la lletra K dels quadres de 
característiques del contracte del plec de clàusules administratives. 
 
Per tant, la Mesa de contractació acorda requerir a l’empresa NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL 
per a què, abans de dia 6 d’agost de 2013, a les 14:00 hores, justifiqui documentalment al Registre 
General de l’IMAS la possibilitat d’executar el contracte amb aquest preu i en precisi les 
condicions; aquesta justificació serà valorada per l’administrador de la residència de la Bonanova. 
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 a les 13hores i 55 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 
 
                   Antònia Nicolau Llabrés                                            Bartomeu Márquez Coll 
 
Vocals: 
 
 En substitució de la             En substitució de la 
 secretària delegada                       interventora delegada  
   
 Amparo Solanes Calatayud            Juan Comas Capó  
  
 
 
            La cap de la Secció comptable         En substitució de la directora de la 
          Residència la Bonanova 
 
 
            Monserrat Sierra Queralt            Maria Lupiañez Ramis  


