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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per   la  valoració  de  la
justificació  de  les  ofertes  econòmiques  relatives  als  lots  2  i  4
presentades per les empreses  COMERCIAL PEDRO SA y SEGURIDAD y
LIMPIEZAS SA, del contrace d'acollida per a persones sense sostre en
risc d'exclusió social  de Ca l'Ardiaca, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària

Assistents:

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

- Vocals: 
- Sra. Immaculada Borras Salas, secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, Cap del Servei de Gestió Econòmica. 
- 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, 9 de gener de 2017

A les 10:10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que
precedeix  per  valorar  la  justificació  de  les  ofertes  relatives  als  lots  2  i  4
presentades per COMERCIAL PEDRO SA y SEGURIDAD y LIMPIEZAS SA,
relatiu  al  contracte del  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.

No assisteix cap representant de les empreses admeses a la licitació. 

La secretària de la Mesa manifesta que les empreses COMERCIAL PEDRO
SA  (Lot  2  )  y  SEGURIDAD  y  LIMPIEZAS  SA  (Lot  4)  en  resposta  al
requeriment  de  la  Mesa  reunida  el  dia  20  de  desembre  de  2016,  han
presentat en temps la documentació per justificar la possibilitat d’executar el
contracte amb el preu ofertat. 
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A la vista d’aquestes justificacions, el  cap de la Secció d'Inserció Social de
l'IMAS ha emès un informe tècnic de valoració, que s’incorpora a la present
acta, segons el qual es conclou que es justifica la possibilitat d'executar el lot
2 i lot 4 del contracte pels preus ofertats per COMERCIAL PEDRO SA i per
SEGURIDAD LIMPIEZAS SA.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe tècnic de valoració i
en conseqüència acorda que es mantengin les puntuacions donades a la
mesa de contractació de dia 20 de desembre de 2016.

Per això,  la Mesa acorda proposar a l’òrgan de contractació que requereixi a
les empreses:  COMERCIAL PEDRO SA y SEGURIDAD y LIMPIEZAS SA
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  documetació  prèvia  a  l'adjudicació  i
constitueixin la garantia definitiva.

A les 10:15 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 La Interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas Francisca Martorell Pujadas 

La cap de Servei de Gestió Econòmica En  substitució  del  cap  de
Secció d'Inserció Social

Francesca Ramis Ferriol  Maria Capellà Trobat 
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