Servei jurídicoadministratiu
Ref.: ANLL
Document: Acta
SER 06/13

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CONSTITUÏDA PER A L’OBERTURA DE LA
PROPOSICIONS ECONÒMIQUES I LES PROPOSICIONS TÈCNIQUES RELATIVES A
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA PRESENTADES A LA LICITACIÓ
DEL CONTRACTE DEL 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 del Servei de Gestió Econòmica.
- Sr. David Moralejo Calafat, en substitució del cap de la Secció d’Inserció Social i
Immigració .
Secretària: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnica d’administració general del Servei
Juridicoadministratiu de l’IMAS.
A Palma, 15 d’abril de 2013
A les 13 hores i 45 minuts s'ha constituït la mesa de contractació, en la forma descrita, per
a l’obertura de la proposicions econòmiques i proposicions tècniques relatives a criteris
avaluables mitjançant fórmula, presentades a la licitació per a la contractació del 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.
Compareixen a l’acte d’obertura el Sr. Jaume Ferrer López, amb DNI 41518046-X, en
representació de AMADIP.ESMENT, el Sr. Juan Campaner Ferragut, amb DNI 42943482K en representació de MES BLANCA,SL i el Sr. Luis Zaforteza de la Iglesia amb DNI
43140324-Y en representació de MELCHOR MASCARÓ, SA.
La secretària delegada de l’IMAS llegeix l’acta de la mesa de dia 9 d’abril referent a
l’obertura de la documentació administrativa i s’informa que les empreses que havien de
esmenar documentació, ho han fet en temps i forma, per tant, la Mesa acorda admetre-les
a la licitació.
Es procedeix a l’obertura del sobre 3 que conté la proposta tècnica referent als criteris
avaluables mitjançant formules, els licitadors presenten les següents millores:
1) Criteris Socials
-

AMADIP.ESMENT i MELCHOR MASCARÓ, SA: aporten tres persones amb una
discapacitat igual o superior a un 33% (20 punts cada un)
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2) Criteris Mediambientals
-

Els tres licitadors tenen implantat un sistema de gestió mediambiental (10 punts
cada un)

3) Millores addicionals
-

MELCHOR MASCARÓ, SA:
-

-

Major freqüència recollida roba: 2 dies extra (2 punts)
Millor higienització: aporten sistema de higienització emprant un mètode de
termodesinfecció. (1,5 punts)
Planxat de la roba: compromís de tornar la roba planxada. (1,5 punts)

AMADIP. ESMENT:
-

-

Major freqüència recollida roba: compromís de realitzar recollida de la roba tots
els dies de la setmana de dilluns a divendres, excepte festiu. Si hi ha més de
tres dies festius seguits, es realitzarà una recollida i entrega extra de roba. (2
punts)
Millor higienització: aporten sistema de higienització (1,5 punts)
Planxat de la roba: compromís de tornar la roba planxada. (1,5 punts)

Seguidament, es procedeix a l’obertura del sobre 2, proposta econòmica, i es constata
que les propostes dels licitadors s’adapten al model contingut a l’annex 1 (Model d’oferta
econòmica) del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte en
qüestió.
La Puntuació de l’oferta econòmica és la següent:
PUNTUACIÓ ECONÒMICA
Pm

65

BASE

1,371

K

4

Bm

30,71%
0,000

Ofertes

Nom licitador

Puntuació màxima part econòmica
Pressupost màx. de licitació
Constant
Baixa major d'entre les ofertes presentades
Baixa temerària

Import Oferta

% baixa

Bmax

fi

PEf

30,71%

1,00

65,00

A

Melchor Mascaró S.A.

0,950

30,708%

B

Amadip Esment

1,131

17,505%

0,47

30,67

C

Mes Blanca S.L.

1,371

0,000%

-0,23

0

Mitjana aritmètica

16,07%

Baixa temerària 10%

26,07%
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Pef: Puntuació econòmica final
Fi: Factor por el quan s'ha de multiplicar la puntuació màxima de l'oferta econòmica
Bmax: % de base màx. proposta
Bi: % baixa de cada ofertant

La Mesa de contractació considerarà anormals o desproporcionades les ofertes que
ofereixin un preu per sota de la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades en més
de 10 unitats percentuals.
En aquest cas l’empresa MELCHOR MASCARÓ, SA ha presentat una oferta
desproporcionada i per tant la Mesa li dóna audiència perquè, abans de divendres, dia 19
d’abril, a les 14 hores, justifiqui l’oferta i en precisi les condicions. 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 examinin la documentació i exposin les
observacions o reserves que considerin oportunes contra l’acte celebrat.
A les 12 hores i 15 minuts el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta.

- La secretària de la Mesa
- El president de la Mesa
Antònia Nicolau Llabrés
Álvaro Celdrán Rasines
Els vocals de la Mesa
- La secretària delegada

- La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas

Aina Bonet Vidal

- La cap de Secció del SGE
Servei de Gestió Econòmica

- El cap de Negociat
de Serveis Generals

Montserrat Sierra Queralt

Guillem Ripoll Buades
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