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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la lectura de l'informe relatiu als
criteris no avaluables mitjançant fórmules i per  obrir els sobre 3 i 2 que contenen la
proposició  tècnica  relativa  als  criteris  avaluables  mitjançant  fórmula  i  l'oferta
economica  presentats  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: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(lMAS).

Vocals: 
- Sra. Isabel Moragues Marqués en substitució de la 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, 20 de desembre de 2016

A les 13.10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix en la
forma que precedeix, per procedir a la lectura de l’informe tècnic de valoració dels criteris NO
avaluables  mitjançant  fórmules  respecte  a  les  propostes  presentades  per  les  entitats
licitadores admeses a la licitació a cada un dels lots del contracte de 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

Asisteixen a l'acte :

- El Sr.Antoni Reinés  en representació de l'empresa  BALEARS ECOMÓN SLU
- El Sr. José Sureda en representació de l'empresa  NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA SL
- El Sr. Francisco Molina en representació de SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA 

La Sra. Maria Capellà  llegeix l'informe tècnic de valoració dels criteris de qualitat emès del
dia 19 de desembre de 2016 que s'adjunta con annex a aquesta acta.

Es convida les persones assistents que exposin les observacions o reserves que considerin
oportunes sobre l'informe esmentat i ningú fa cap observació.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l'informe esmentat.

Seguidament,  es  procedeix  a  l’obertura  dels  sobres  núm.  3  (valoració  objectiva)  dels
licitadors i els compromisos oferits han estat els següents:
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1.- NOVAQUÍMICA es compromet a subministrar les comandes en un termini màxim de 48
hores. 
2.- PEDROSA es compromet a lliurar la mercaderia en un termini de 36 hores.
3.- BALEARS ECOMÓN SLU es compromet a fer el subministrament en 24/48 hores. 

L'empresa  SEGURIDAD  Y  LIMPIEZAS  SA presenta  un  compromís  de  subministrar  els
guants objecte d'aquest concurs en un termini de 48 hores a contar de la recepció de la
comanda per escrit. Els guants són un producte del lot 3 al qual no s'ha presentat aquesta
empresa. Per tant la mesa acorda no valorar-lo.

Respecte al sobre núm. 2 (Oferta econòmica), es constata que les propostes dels licitadors
s’adapten al model contingut a l’annex 2 (Model d’oferta econòmica) del Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) que regeix el contracte en qüestió. 

Una vegada revisades les ofertes econòmiques dels licitadors relatives al lot 3 (productes de
bugaderia i neteja)  la mesa acorda proposar a l'òrgan de contractació no adjudicar aquest lot
per haver advertit diverses errades en els preus totals dels productes d'aquest lot, que venen
de l'informe de preus de l'expedient.

S’interromp la Mesa per procedir a fer la puntuació de les ofertes relatives als lots 1, 2 i 4
d’acord amb el PCAP. Una vegada puntuades les ofertes es reprèn la Mesa i la secretària
delegada exposa la puntuació final: 

Lot 1:

Lot 2:
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Nom licitador Import Oferta Millor oferta ec Bmax

ECOMON 4.710,20 0,02   

NOVAQUÍMICA 4.289,50 0,11  4.289,50  

PEDROSA 3.483,80 3.483,80 0,28 27,61% BAIXA TEMERARIA 3.483,80 BAIXA TEMERARIA

SEGURIDAD Y LIMPIEZAS 4.009,40 0,17  4.009,40  

Mitjana aritmètica 4.123,23 0,86 3.927,57

Baixa temerària -10% (ofertes inferiors a) 3.710,90 0,77 3.534,81

Baixes superiors a 10% (veure reglament de contractació) 4.535,55 0,94

% DE L'OFERTA 
SOBRE PREU DE 

LICITACIÓ

Baixes 
superiors 
10% de la 
mitjana

Nom licitador Bmax OFERTA EC QUALITAT Millor oferta

ECOMON 5.605,09 0,18 5.605,09 47,46 14,25 8 69,71

NOVAQUÍMICA 6.073,45 0,11 6.073,45 30,99 14,25 8 53,24

PEDROSA 5.611,43 0,18 5.611,43 47,23 18 8 73,23

SEGURIDAD Y LIMPIEZAS 5.248,27 5.248,27 0,23 23,12% 5.248,27 60,00 14,5 0 74,50 74,50

Import 
Oferta 

Millor 
oferta ec 

% DE 
L'OFERTA 

SOBRE 
PREU DE 
LICITACIÓ

Baixes 
superiors 
10% de la 
mitjana

SERVEI 
POSTVENTA

Suma 
ofertes



Lot 4:

La  Mesa  de  contractació  acorda  proposar  a  l’òrgan  de  contractació  que  requereixi  a
l'empresa SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA, que és la que ha obtingut millor puntuació relativa
al lot 1 perquè presenti una sèrie de documentació i constitueixi la garantia definitiva en els
termes del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

Examinades les ofertes econòmiques relatives al  lot  2 la Mesa  considera que l’oferta de
l’empresa COMERCIAL PEDRO SA, amb major puntuació final  és anormalment baixa, atès
que el preu ofert està per sota de la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades en
més de 10 unitats percentuals, d’acord amb l'article 85.4 del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

Examinades les ofertes econòmiques relatives al  lot  4 la Mesa  considera que l’oferta de
l’empresa SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA, amb major puntuació final és anormalment baixa,
atès que el preu ofert està per sota de la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades
en més de 10 unitats percentuals, d’acord amb l'article 85.4 del Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques.

Per tant, la Mesa de contractació acorda requerir a les empreses : COMERCIAL PEDRO SA
i  SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA per  a  què  en  el  termini  de  deu dies  hàbils  des  de la
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Ofertes Nom licitador IMPORT OFERTA Millor oferta ec Bmax

1 ECOMON 6.277,40 0,40  6.277,40  

2 NOVAQUÍMICA 6.153,24 0,41  6.153,24  

3 PEDROSA 8.369,84 0,20   

4 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS 5.311,36 5.311,36 0,49 49,33% BAIXA TEMERARIA 5.311,36 BAIXA TEMERARIA

Mitjana aritmètica 6.527,96 0,62 5.914,00

Baixa temerària -10% (ofertes inferiors a) 5.875,16 0,56 5.322,60

Baixes superiors a 10% (veure reglament de contractació) 7.180,76 0,69

% DE L'OFERTA 
SOBRE PREU DE 

LICITACIÓ

Baixes superiors 
10% de la mitjana

OFERTA EC QUALITAT SERVEI POSTVENTA Suma ofertes Millor oferta Nom licitador

0 10 8 18 ECOMON
20 20 8 48 NOVAQUÍMICA
60 10 8 78 78 PEDROSA
34 10 0 44 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS

Suma ofertes Millor oferta Ofertes Nom licitador

46 1 ECOMON
49 2 NOVAQUÍMICA
8 3 PEDROSA

60 60 4 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS



publicació  d'aquesta  acta  al  perfil  del  contractant justifiquin  documentalment  al  Registre
General de l’IMAS la possibilitat d’executar el contracte (lots 2 i 4) amb aquest preu i en
precisin les condicions; aquesta justificació serà valorada per la Mesa.

A les 14:55 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:

En substitució de la secretària delegada La interventora delegada

Isabel Moragues Marqués 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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