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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l a  lectura de l’informe tècnic emès
d’acord amb la clàusula 17.4 del plec de clàusules administratives i per a l’obertura
dels  sobres  núm.  3  i  2,  que  contenen  respectivament  els  criteris  socials  i  l’oferta
econòmica,  presentades a la licitació del  contracte  del subministrament de productes
de llenceria per a la Residència mixta de pensionis tes la Bonanova 

Assistents:

President:  Sr.  Jaume  Català  Sansó,  director  gerent  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials
(lMAS).

Vocals: 
a) Sra. Inmaculada Borrás Salas,  secretària delegada de l’IMAS.
b) Sra. Mercedes Palmer Cabrinetti, en substitució de la interventora delegada de l’IMAS,

Sra. Francisca Martorell Pujadas.
c) Sra. Francisca Ramis Ferriol, Cap del Servei de Gestió Econòmica
d) Sra. Elena Lluch Cerda, Directora de la Residència La Bonanova 

Secretària: Sra. Victòria Mulet Aguiló, tècnica d’administració general de la Secció jurídica
administrativa de l’IMAS.

A Palma, 20 de febrer de 2017

A les 11:20 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
procedir  a  la  lectura  de  l’informe tècnic  emès  d’acord  amb la  clàusula  17.4  del  plec  de
clàusules  administratives, relatiu  als  criteris NO  avaluables  mitjançant  fórmules i  per  a
l’obertura dels sobres núm. 3 i 2, que contenen respectivament els criteris socials i l’oferta
econòmica,  presentades  a  la  licitació  del  contracte  del  subministrament  de  productes  de
llenceria per a la Residència mixta de pensionistes la Bonanova 

Han comparegut  la  Sra.  Marta  Luna  Llabrés  amb DNI  43.141.440H en  representació  de
l'empresa BARNA IMPORT SA i  el  Sr.  Jonathan Gòmez Làzaro amb DNI 46.847.994I en
representació de l'empresa EL CORTE INGLÉS S.A..

La secretària  de  la  Mesa  cedeix  la  paraula  la   Sra.  Elena  Lluch  Cerda,  Directora  de  la
Residència La Bonanova, la qual en representació de la residència  dóna lectura a l’informe
tècnic de valoració emès en data 15 de febrer de 2017, i que s’adjunta a la present acta. 

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe tècnic de valoració i acorda atorgar a
cada una de les empreses licitadores les puntuacions donades en aquest informe per a cada
un del lots oferts.

Seguidament,  es procedeix  a  l’obertura  dels  sobres  núm.3  que conté  els  criteris  socials,
d’acord amb la clàusula IV del PPT, la lletra c) que diu: 

c.1. Es puntuarà amb 2,5 punts, aquelles empreses que puguin acreditar, atès que la
llenceria és 100% cotó, que les matèries primeres provenen d’empreses del “comerç just”.

c.2. Es puntuarà amb 2,5 punts, aquelles empreses que adquireixin el compromís de
subcontractar algun dels productes de llenceria amb alguna empresa  d’inserció,  entitats
socials o solidàries sense afany de lucre.
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Es constata que únicament EL CORTE INGLÉS S.A. ha acreditat que les matèries primeres
provenen d'empreses del «comerç just», per la qual cosa la Mesa corda atorgar-li 2,5 punts
per a cada un dels lots en els quals s'ha presentat.

Abans d'obrir els sobres núm. 2 (Oferta econòmica), la Mesa explica als presents que hi ha un
error manifest a la fórmula establerta en el plec de prescripcions tècniques, ja que tal i com
estan descrits els conceptes de les variants «bi» i «Bmax» dona un resultat impossible. 

Per aquest motiu la mesa acorda rectificar l'error manifest detectat, de tal manera que:

- «bi» passa a ser l'import sense IVA de la millor oferta en cadascun dels lots i

- «Bmax» passa a ser l'import de l'oferta en cada un dels lots.

Després de l'anterior rectificació, es procedeix a obrir els sobres núm. 2 (Oferta econòmica) i
es  constata  que   l’oferta  econòmica  de  totes  les  empreses  admeses  s’adapta  al  model
contingut  a  l’annex  II  (Model  d’oferta  econòmica)  del  plec  de  clàusules  administratives
particulars,  excepte el  LOT  4  de  l'empresa   TRAZABILIDAD  GESTION  Y  TEXTILES
SANITARIOS SLU en que es detecten els següents defectes:

- Els preus unitaris de dos dels articles que componen el LOT 4 son superiors als preus de
licitació.

Per aquest motiu, s'exclou a l'empresa TRAZABILIDAD GESTION Y TEXTILES SANITARIOS
SLU del LOT 4.

Una  vegada  examinades  les  ofertes  econòmiques  la  Mesa  considera  que  les  ofertes
presentades  per l'empresa  ALBAZUL SERVICIOS  INTEGRALES  S.A.  respecte  al  lot  1
(tovalloles bany, lavabo i catifes de bany), lot 2 (llençols, fundes coixinera i cobertors)  i
lot 3 (moletons amb ales) són anormals o desproporcionades atès que han ofert un preu per
sota  de  la  mitjana  aritmètica  de  totes  les  ofertes  presentades  en  més  de  10  unitats
percentuals,  d’acord amb el  que disposa  l'article 85 del  Reglament  general  de la Llei  de
contractes  de  les  administracions  públiques,  aprovat  pel  Reial  decret  1098/2001,  de  12
d'octubre,  i  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  ALBAZUL  SERVICIOS
INTEGRALES S.A.  per a què, en el termini de 10 dies, justifiquin documentalment al Registre
General de l’IMAS la possibilitat d’executar el lot 1, lot 2 i lot 3 amb aquest preu i en precisi les
condicions;  aquesta  justificació  serà  valorada  per  l’administrador  de  la  residència  de  la
Bonanova. 

En  relació  al  lot  4  (estovalles,  cobrestovalles  i  tovallons)  una  vegada  realitzada  la
valoració  de l’oferta  econòmica i  del  criteri  de qualitat,  la  puntuació  obtinguda per  l'única
empresa admesa és la següent:

LOT 4:

Ofertes Nom licitador Import Oferta OFERTA EC QUALITAT
CRITERIS

SOCIALS

Suma

ofertes

Millor

oferta

3
BARNA IMPORT

MEDICA SA
7.302,50 55 40 0 95 95
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La  Mesa  acorda  proposar  a  l’òrgan  de  contractació  que  requereixi  a  l'empresa  BARNA
IMPORT MEDICA S.A. 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, presentin la documentació prèvia a l'adjudicació i constitueixin la garantia definitiva
d'acord amb la clàusula 19 del PCAP del contracte del subministrament de llenceria per a la
residència la Bonanova per al Lot 4.

A les a les 12 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                               En substitució de la interventora delegada

   Sra. Inmaculada Borràs Salas        Sra Mercedes Palmer Cabrinetti 

Cap del Servei de Gestió Econòmica                  Directora de la Residència La Bonanova

                        

    Sra. Francisca Ramis Ferriol                                             Sra. Elena Lluch Cerda, 
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