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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  obrir  el  sobre  4  que  conté  la
proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor presentada
per a la licitació del contracte del subministrament de productes de neteja i d'higiene
personal  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:

Presidenta:  Sra.  Regina  Moll  Kammerich,  en  substitució  del  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. 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, 7 de desembre de 2016

A les 9.00 hores s'ha constituït  la Mesa de Contractació,  en la forma que precedeix per
l'obertura del sobre 4, que conté la proposta tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant
judici  de valor  en relació a la licitació del contracte del  subministrament de productes de
neteja  i  d'higene  personal  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

Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, una vegada examinada la documentació
presentada per  les empreses:  BALEARS ECOMÓN SLU i  COMERCIAL PEDRO SA,  es
constata que ha esmenat les deficiències detectades a la documentació administrativa i, per
tant, la Mesa acorda admetre-les a la licitació.

A continuació  s'obren els  sobres 4 que contenen la  proposta tècnica relativa  als  criteris
avaluables mitjançant judici de valor.

En primer lloc s'obre el sobre 4 de SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA que és una capsa on hi ha
les fitxes tècniques i les mostres dels lots 1, 2 i 4 següents:
Lot 1: Paper wc, paper mans, i tovallons paper.
Lot 2: Sacs de fems, tassons de plàstic i ensaladera tapa bisagra.
Lot 4: Sobres pasta dental,  raspall  dents, màquines d'afaitar,sobre  gel  d'afaitar,gel  cos i
mans, xampú i compresa.
A continuació s'obre el sobre 4 de l'empresa NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA SL que consta
de 4 capses una per cada lot. Presenta les fitxes tècniques i les mostres següents:
Lot 1: Paper wc, paper mans, i tovallons paper.
Lot 2: Sacs de fems, tassons de plàstic i ensaladera tapa bisagra.
Lot 3: Detergent de rentat, suavitzant, pal de fregona i d'escombra, detergent «atomizado»,
netejador desinfectant clorat, netejador amoniacal, lleixiu de rentat,  recanvi fregona, recanvi
escombra, insecticida, netejador de vidres, ambientador, baieta, rentavaixelles i guants.
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Lot 4: Sobres pasta dental,  raspall  dents, màquines d'afaitar,  sobre gel  d'afaitar,gel  cos i
mans, xampú i compresa.

Es constata que l'empresa BALEARS ECOMÓN, SLU presenta fitxes tècniques i mostres
dels  4 lots.  Es fa constar  que una vegada acabat  el  termini  de presentació  d'ofertes va
presentar una mostra de «detergente completo atomizado concentrado» que no s'admet per
haver-lo presentat fora del termini.

Les mostres presentades per BALEARS ECOMÓN, SLU són:
Lot 1: Paper wc, paper mans, i tovallons paper.
Lot 2: Sacs de fems, tassons de plàstic i ensaladera tapa bisagra.
Lot  3:  Detergent  «atomizado»,  suavitzant,  pal  de  fregona i  d'escombra,  gel  desinfectant
clorat,  «blanqueante  desmanchante  líquido  oxígeno  activo»,  recanvi  fregona,  recanvi
granera, insecticida, netejador de vidres, netejador amoniacal baieta, rentavaixelles i guants.
Lot 4: Sobres pasta dental, raspall dents, màquines d'afaitar, sobre gel d'afaitar, gel cos i
mans, xampú i compresa.

Es constata que l'empresa COMERCIAL PEDRO, SA presenta fitxes tècniques i les mostres
dels 4 lots següents:
Lot 1: Paper wc, paper mans, i tovallons paper.
Lot 2: sacs de fems, tassons de plàstic i ensaladera tapa bisagra.
Lot  3:  «Detergente  en  polvo  atomizado»,  suavitzant,  pal  de  fregona  i  d'escombra,
«higienizante clorado», lleixiu neutre, netejador amociacal, recanvi fregona, recanvi granera,
insecticida, netejador de vidres, ambientador, baieta, rentavaixelles, guants.

La Mesa acorda sol·licitar un informe als tècnics de la Secció d'Inserció Social per avaluar
les mostres presentades pels 4 licitadors admesos d’acord amb la clàusula 17.3 del plec de
clàusules administratives. Una vegada elaborat aquest informe, es convocarà als interessats
a l’acte de lectura d’aquest informe i d’obertura dels sobres núm. 3 i 2  que contenen e ls
criteris avaluables mitjançant fórmula i l’Oferta econòmica.

La propera mesa de contractació pública es convocarà via perfil del contractant.

A les 9,30 hores la presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta
acta. 

La secretària de la Mesa Vist i plau
La presidenta de la Mesa

Vocals:

La secretària delegada La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas Francisca Martorell Pujadas

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

Francesca Ramis Ferriol  Maria Capellà Trobat
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