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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació
general presentada per a la licitació del contracte del subministrament de
vestuari per el personal de les residències de l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària
Assistents:
Presidenta: Sra. Teresa Vallespir Acosta, directora Insular d´Inclusió social en
substitució del director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).
Vocals:
• Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada de l’IMAS.
• Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
• Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió Econòmica de
l’IMAS.
• Sra. Mª Àngeles Pérez Albertí, tècnica dels Servei d´Ajuda integral a domicili
en substitució de la Sra. Maria de los Ángeles Fernández Valiente, cap de
Servei de l´Área d´Atenció a la Dependència.
Secretària: Sra. Maria Antònia Beltran Celià, tècnica d’Administració general de la
Secció jurídica administrativa de l’IMAS.
A Palma, 20 d'octubre de 2017
A les 10:00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors
que han optat a la contractació del subministrament de vestuari per al personal
de les residències de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària
Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, havent finalitzat el termini de
presentació d’ofertes, les empreses licitadores que han presentat la documentació al
Registre General són les següents:
•

BARNA IMPORT MÉDICA S.L.

•

DYRECO PALMA S.L.

•

COMERCIAL RAFAEL RIBAS S.L.

•

DIVISIÓN ANATÓMICOS S.L.

•

BUSQUETS UNIFORMIDAD S.L.

•

EL CORTE INGLÉS S.A.

•

DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES S.L.

•

CONAPRO S.L.U.

•

TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES SANITARIOS S.L.
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Totes les proposicions han estat rebudes dins el termini establert que finalitzà el
passat dia 16 d´octubre de 2017.
Les empreses CONAPRO S.L.U. i TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES
SANITARIOS S.L. avisaren dins termini mitjançant fax al Serveri
Juridicoadministratiu de la presentació de les seves ofertes per Correus.

Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació
general presentada pels nou (9) licitadors, i després d’examinar detalladament la
documentació, la Mesa de Contractació acorda, d’una banda, admetre a la licitació a
les empreses: BARNA IMPORT MÉDICA S.A, COMERCIAL RAFAEL RIBAS, S.L,
DIVISIÓN ANATÓMICOS S.L., BUSQUETS UNIFORMIDAD S.L.U, EL CORTE
INGLÉS, S.A., CONAPRO S.L.U. i TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES
SANITARIOS S.L. atès que la documentació presentada és complerta.

D’altra banda, la Mesa constata que a la documentació presentada per les
empreses:
•
•

DYRECO PALMA S.L
DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES S.L.

s’ha observat que han fet l'omissió següent:
No han presentat la declaració expressa, indicada a la clàusula 14.1.g),
relativa al grup empresarial al qual pertany l'empresa, comprensiva de totes
les societats que pertanyen a un mateix grup en els termes que s'estableixen
en l'article 42 del Codi de comerç, quan diverses empreses del grup
participen en el procediment. En el supòsit de no pertànyer a cap grup
empresarial, la declaració es fa en aquest sentit (Annex 7).

Per tot això, la Mesa acorda requerir a les empreses DYRECO PALMA S.L i
DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES S.L., per a què, abans de dia 26 d
´octubre de 2017 per a què, abans de dia 26 d'octubre de 2017, a les 14.00 h (3 dies
des de la publicació d´aquesta Acta al PERFIL DEL CONTRACTANT) esmenin
davant el Servei Jurídicoadministratiu la deficiència esmentada, amb l’advertiment
que, de no fer-ho, no seran admeses a la licitació. 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 fa constar que si es presenta la documentació per correu, heu de comunicar-ho
al servei responsable de la tramitació de la licitació, sempre abans del dia i l´hora
que acaba el termini concedit per esmenar, mitjançant un fax ( o correu electrònic),
en el qual heu d´adjuntar còpia del justificant de presentar la documentació. No
obstant això, si abans de les 14 hores de dia 26 d´octubre de 2017, l´òrgan de
contractació no ha rebut la documentació, no l´admet en cap cas.
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Per altra banda es fa constar que per part de les empreses DIVISIÓN ANATÓMICA
S.L.i EL CORTE INGÉS S.A. s´aporta documentació en relació a la solvència
tècnica i financera documentació que serà revisada únicament si resulten ser
adjudicataris del contracte.

A les 10:40 hores el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta.
La secretària de la Mesa

Vocals:
La secretària delegada

Vist i plau
El president de la Mesa

La interventora delegada

Mª Àngels Vanrell Julià

Francisca Martorell Pujadas

La cap del Servei de Gestió

La tècnica dels Servei d´Ajuda
Integral a Domicili

Econòmica

Francesca Ramis Ferriol

Mª Ángels Pérez Albertí

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669

