
Servei jurídicoadministratiu
Ref.: CCB
Document: Acta
SUB 04/17

Acta  de la Mesa de Contractació constituïda per la valoració  de la justificació de les
ofertes econòmiques presentades per les empreses NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA SL.,
COMERCIAL PEDROSA  i  SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA  en relació  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, secretària delegada per substitució 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 juny de 2017

A les 11:30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per per la
valoració  de  la  justificació  de  les  ofertes  econòmiques  presentades  per  les  empreses
NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA SL., COMERCIAL PEDRO SA  i SEGURIDAD Y LIMPIEZAS
SA.

No assisteix ningú en representció de les empreses licitadores.

La  secretària  informa que  han  presentat  la  justificació  documental  requerida  les  empreses
NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA SL.,  COMERCIAL PEDRO  SA dins  el  termini.  L'empresa
SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA no atès el requeriment.

La  Sra.  Maria  Capellà  trobat  llegeix  l'informe  tècnic  de  valoració  de  les  justificacions
presentades per les empreses esmentades emès el dia 6 de juny de 2017 que s'adjunta con
annex a aquesta acta i  segons el  qual queden suficientment justificades les ofertes de les
empreses NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA SL., COMERCIAL PEDRO SA.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat  l'informe esmentat  i,  la  classificació de les
ofertes  inicial  es  manté,  essent  l'oferta  de  l'empresa  NOVAQUIMICA  MAQUINARIA  la
classificada en primer lloc, SL.i  SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA, queda exclosa per no haver
justificat la seva oferta dins el termini.

Per tant, la Mesa de contractació acorda requerir a l'empresa  NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA
SL., 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
els documents següents:

a) El certificat d'alta censal i el darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) o
declaració relativa a la no obligació de tributar per aquest impost.
b)  Certificat  administratiu  expedit  per  l'òrgan  competent  de  la  Seguretat  Social
respecte de les obligacions amb aquesta Administració.
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c)  Certificat  administratiu  expedit  per  l'òrgan  competent  de  l'Administració  de  l'Estat
respecte de les obligacions tributàries amb aquesta Administració.
d) Certificat administratiu expedit per la Tresoreria del Consell de Mallorca respecte de
les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca i amb l’IMAS.

Així mateix, la Mesa acorda proposar a l'òrgan de contractació que requereixi a l'empresa NO-
VAQUIMICA Y MAQUINARIA SL perquè presenti en el mateix termini,  la documentació que
acrediti els requisits de capacitat, representació, classificació i habilitació professional en els
termes que s'assenyalen a la clàusula 20.2 del Plec de clàusules administratives particulars, i
perquè en el mateix termini 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). 

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

A les 11:45h 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 per substitució La interventora delegada

Isabel Moragues Marqués 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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