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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l ’obertura del sobre núm. 3:
proposició  tècnica  relativa  als  criteris  NO  avaluab les  mitjançant  fórmules
(Valoració  de  la  qualitat)  i  als  elements  de  millor a  avaluables  de  forma
automàtica,  mitjançant  l´aplicació  de  formules,  del  contracte  del
subministrament  de  vestuari  per  al  personal  de  les  residències  de  l´IMAS,
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. Encarnación Rodríguez Torres, tècnica de l´Area de Dependència, en substitució
de la Sra. Maria de los Ángeles Fernández Valiente, cap de Servei de l´Area d´Atenció
a la Dependència

Secretària: Sra. Maria Antònia Beltran Celià, tècnica d’administració general del Servei
Jurídico Administratiu de l’IMAS.

En representació de les empresa licitadora assisteixin al acte de la Mesa d´obertura
del Sobre núm. 3:
- Sr. Alvaro Enri Rodríguez amb DNI 43124298-B en representació de BUSQUETS
UNIFORMIDAD S.L.
- Sr. Manuel Martínez amb DNI 43053801-D en representació de EL CORTE INGLÉS
S.A.

A Palma, 27 d´octubre de 2017

A les 12 hores i 30 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que
precedeix,  per procedir  a la valoració de les esmenes presentades per part  de les
empreses requerides i per l’obertura del sobre núm. 3: proposició tècnica relativa als
criteris NO avaluables mitjançant fórmules (Valoració de la qualitat) i als elements de
millora avaluables de forma automàtica,mitjançant l´aplicació de formules, presentades
pels licitadors que han optat a la contractació de referència.

Per  part  del  president  de  la  Mesa  s’informa  que, una  vegada  examinada  la
documentació presentada per les empreses DYRECO PALMA S.L. i DISTRIBUIDORA
BALEAR  DE  UNIFORMES  S.L.  es  constata  que  han  esmenat  les  deficiències
detectades a la documentació administrativa i, per tant, la Mesa acorda admetre-la a la
licitació. Per tant les empreses admeses a la licitació son les següents:

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



- 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 

Acte seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3: proposició tècnica relativa als
criteris NO avaluables mitjançant fórmules (Valoració de la qualitat) i i als elements de
millora  avaluables  de  forma  automàtica,mitjançant  l´aplicació  de  formules,  de  les
empreses següents i es constata que:

1)-els licitadors que han presentat   ofertes al LOT 1  (Vestuari personal sanitari i de
serveis)  son:

 BARNA IMPORT MÉDICA S.L.
a)presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 1 
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega en 30 dies
- criteris socials: no

- EL CORTE INGLÉS S.A.:
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 1 
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega en 30 dies
- criteris socials: no

- DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES S.L.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 1.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega: no
- criteris socials: no

- TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES SANITARIO S.L.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 1.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega: no
- criteris socials: no
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2)- els licitadors que han presentat   ofertes al LOT 2 (Jaquetes màniga llarga) son:

-BARNA IMPORT MÉDICA S.L.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies dels articles corresponents al LOT 2 
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega en 30 dies
- criteris socials: no

COMERCIAL RAFAEL RIBAS S.L.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 2
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega en 30 dies
- criteris socials: no

- BUSQUETS UNIFORMIDAD S.L.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 2.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega: no
- criteris socials: no

- EL CORTE INGLÉS S.A.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 2.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega en 30 dies
- criteris socials: no

- TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES SANITARIOS
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 2.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega: no
- criteris socials: no

3)- els  licitadors  que  han  presentat    ofertes  al  LOT 3  (Sabates  per  el  personal
sanitari i de serveis ) son:

BARNA IMPORT MÉDICA S.L.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies dels articles corresponents al LOT3 
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega en 30 dies
- criteris socials: no

DYRECO PALMA S.L.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 3.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega: no
- criteris socials: no

DIVISIÓN ANATÓMICOS S.L.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 3.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega: no
- criteris socials: no
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- BUSQUETS UNIFORMIDAD S.L.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 3.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega: no
- criteris socials: no

- EL CORTE INGLÉS S.A.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 3.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega en 30 dies
- criteris socials: no

- CONAPRO S.L.U.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 3.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega en 41 dies
- criteris socials: no

- TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES SANITARIOS
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 3.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega: no
- criteris socials: no

4)- els licitadors que han presentat    ofertes al LOT 4  (Vestuari per al personal de
serveis i cuina) son:

DYRECO PALMA S.L.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 4.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega: no
- criteris socials: no

- BUSQUETS UNIFORMIDAD S.L.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 4.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega: no
- criteris socials: no

- EL CORTE INGLÉS S.A.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 4.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega en 30 dies
- criteris socials: no

- DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES S.L.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 1.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega en 41 dies 
- criteris socials: no
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5)- els licitadors que han presentat    ofertes al LOT 5  (Vestuari per al personal de
manteniment) son:

- BUSQUETS UNIFORMIDAD S.L.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 5.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega: no
- criteris socials: no

- EL CORTE INGLÉS S.A.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 5
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega en 30 dies
- criteris socials: no

 DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES S.L.
a) presenta fitxes tècniques i fotografies corresponents al LOT 5.
b) presenta elements de millora:
- al termini d´entrega en 41 dies 
- criteris socials: no

L´empresa  DYRECO PALMA S.L .  no  especifica  els  Lots  als  quals  es  presenta  a
licitació ni presenta una relació dels articles que presenta com a mostres. Una vegada
revisats  i  puntejats  tots  els  articles  presentats,  la  Mesa  constata  que  els  articles
referents a «Camisa cel màniga llarga home» i « Camisa cel màniga curta home» fan
referència a « Vestuari personal de manteniment»; Per tot això, es decideix que passi
a l´Area tècnica perquè determini si  els articles presentats compleixen els requisits
exigits pels articles corresponents al Lot 4 i així donar per complerta l´exigència de
presentació de mostres de tots els articles del lot al qual es presenten els licitadors.

 
La Mesa acorda sol·licitar a la direcció de cada centre residencial juntament amb els
responsables de personal de cada categoria professional un informe tècnic per avaluar
les propostes tècniques presentades mitjançant un judici de valor i la valoració dels
elements de millora avaluables de forma automàtica  d’acord amb la clàusula 17.4 del
plec de clàusules administratives. Una vegada elaborat aquest informe, es convocarà
als interessats a l’acte de lectura d’aquest informe i a l´acte d’obertura del sobre núm.
2 que conté l’oferta econòmica.

A les 14 hores i 15 minuts el  president aixeca la sessió,  de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta. 
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La secretària de la Mesa Vist i plau
La presidenta de la Mesa

Vocals:
La secretària delegada La interventora delegada

Mª Àngels Vanrell Julià             Francisca Martorell Pujadas,

                                                                          
La tècnica de l´Area d´Atenció 
a la Dependència

 

  Encarnación Rodríguez Torres
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