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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l 'obertura del sobre 2 relatiu a l'oferta
econòmica per a la licitació del contracte de submi nistrament de vestuari per al personal
de les residències de l´IMAS, mitjançant procedimen t obert i tramitació ordinària.

Assistents:

Presidenta: Sra. Regina Moll Kammerich, directora insular d´Atenció a la Dependència en 
substitució del gerent de l´IMAS.

Vocals: 

- Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada.
- Sra. Francesca Martorell Pujades, interventora delegada.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió Econòmica. 
- Sr. Mª Ángeles Fernández Valiente, cap de Servei d´Atenció a la Dependència. 

Secretària: Sra. Maria Antònia Beltran Celià, tècnica d’administració general.

Assesor: Sr. Antoni Cantallops Cantallops, administrador de la Residència La Bonanova

A Palma, 20 de novembre de 2017

A les 10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per procedir a
l’obertura del  sobre núm. 2, que conté l’oferta  econòmica,  presentada a la licitació del  contracte
subministrament de vestuari per al personal de les residències de l`IMAS.

En representació de les empreses licitadores assisteixen a l'acte:

- La Sra. Joana Busquets Roca, amb DNI 43003131P en representació de BUSQUETS 
UNIFORMIDAD S.L.

- El Sr. Álvaro Enri Rodríguez amb DNI 43124298B, en representació de BUSQUETS 
UNIFORMIDAD S.L.
- El Sr. Manuel Martínez Barberá amb DNI 43053801D, en representació de EL CORTE INGLES 
S.A.

En primer lloc la cap de Servei d´Atenció a la Dependència ha procedit a llegir l´informe tècnic de
valoració de la qualitat de les mostres presentades així com el quadre de valoració de la 
proposta tècnica i dels elements de millora.
El Sr. El Sr. Antoni Cantallops Cantallops, en qualitat d´assessor,  fa constar que la puntuació de 
27,14 que figura a la valoració del Lot 5 de l´Informe tècnic és correcte i que la seva rectificació 
es deu a una errada de transcripció.
La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l´informe tècnic de valoració que s´adjunta com a
Annex I a la present Acta.

Institut Mallorquí d'Afers Socials  – www.imasmallorca.net 
C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma

Telèfon 971 763 325 – Fax: 971 292 581 Pàgina 1 de 4



Després s'obre el sobre 2 (oferta econòmica) de les empreses admeses a licitació i es constata
que totes les propostes econòmiques s’adapten al model contingut a l’annex 2  Model d’oferta
econòmica,  del  PCAP i  s´introdueixen les dades en el full  de càlcul  que conté la formula d
´aplicació a la valoració de les propostes i que s´adjunta com a Annex II a la present Acta.

S’interromp la Mesa per procedir  a ordenar les ofertes d’acord  amb els  criteris  d'adjudicació
establerts al PCAP. Una vegada puntuades les ofertes es reprèn la Mesa i la secretària delegada
exposa la puntuació final,  que s'adjunta a la present Acta com a document adjunt en format
EXCEL.

Es fa constar que hi ha algunes ofertes en les que el resultat de multiplicar les unitats per el preu
unitari ofertat  difereix del total import obtingut per la Mesa en relació al càlcul amb dos decimals.
La Mesa acorda fixar com a preu ofertat l´import obtingut per la MESA que figura al document
excel adjunt a n´aquesta Acta.

Es  fa  constar  que  l´empresa  licitadora  COMERCIAL RAFAEL RIBAS S.L.  presenta  la  seva
proposta econòmica al lot 2 , jaquetes tipus polar, per un total de 500 unitats quan les unitats
ofertades son 300. La Mesa acorda multiplicar el preu unitari proposat per COMERCIAL RAFAEL
RIBAS S.L. per aquest article per 300 unitats.

Una vegada examinades les ofertes econòmiques la Mesa considera que l'oferta de l'empresa
TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES SANITARIOS al Lot 1, 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, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
Per tant,  la  Mesa de contractació acorda requerir  a TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES
SANITARIOS S.L., per a què, en un termini de 10 dies hàbils, justifiquin documentalment en el
Registre General de l’IMAS la possibilitat d’executar el contracte amb aquest preu i en precisi les
condicions; aquesta justificació serà valorada per la Mesa.

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). 

En relació a la resta de lots, la Mesa de contractació proposa a l´òrgan de contractació que
clarifiqui les ofertes d´acord al següent ordre:

LOT 1. Vestuari personal sanitari i de serveis
1º.- TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES SANITARIOS, S.L.U
2º .- BARNA IMPORT MÉDICA S.L.
3º.- EL CORTE INGLÉS S.A.
4º.- DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES S.L.
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LOT 2. Jaquetes màniga llarga
1º.- EL CORTE INGLÉS S.A.
2º.- BARNA IMPORT MÉDICA S.L.
3º.- COMERCIAL RIBAS S.L.
4º.- BUSQUETS UNIFORMIDAD S.L.
5º.- TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES SANITARIOS, S.L.U

LOT 3. Sabates per personal sanitari i de serveis

1º.- DIVISIÓN ANATÓMICOS S.L.
2º.- BUSQUETS UNIFORMIDAD S.L.
3º.- BARNA IMPORT MÉDICA S.L.
4º.- EL CORTE INGLÉS S.A.
5º.- CONAPRO S.L.U.
6º.- TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES SANITARIOS, S.L.U.

LOT 4. Vestuari personal recepció, menjador i cuina
1º.- EL CORTE INGLÉS S.A.
2º.- BUSQUETS UNIFORMIDAD S.L.
3º.- DYRECO PALMA S.L.
4º.- DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES S.L.

LOT 5. Vestuari personal de manteniment
1º.- EL CORTE INGLÉS S.A.
2º.- DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES S.L.
3º.- BUSQUETS UNIFORMIDAD S.L.

La  Mesa  de  contractació  acorda  proposar  a  l’òrgan  de  contractació  que  requereixi  a  les
empreses  EL CORTE INGLÉS S.A. i DIVISIÓN ANATÓMICOS S.L., 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,  presenti  la  documentació  prèvia  a
l'adjudicació d'acord  amb la clàusula 20  del  Plec de clàusules administratives particular  que
regeix aquest contracte, i constitueixi la garantia definitiva.

Aquest requeriment s'entendrà realitzat amb l'exposició d'aquesta Acta al perfil del contractant de
la web de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials  (www.imasmallorca.com). 
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A les 11:45 el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta. 

La secretària de la Mesa Vist i plau
La presidenta de la Mesa per substitució

Maria Antònia Beltran Celià Regina Moll Kamerich

Vocals:

                        La  secretària delegada                             La  interventora delegada
                                                

                        Mª Ángels Vanrell Julià            Francesca Martorell Pujades

                       La cap del Servei de                                    La cap de Servei de l´Àrea d´Atenció a 
la Dependència

             
             
                        Francesca Ramis Ferriol                     Mª Ángeles Fernández Valiente       

                          Assessor:

 L´administrador de la Residència La Bonanova

Antoni Cantallops Cantallops
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