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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per per qualificar la documentació
presentada  per  COMERCIAL  PEDRO  SA  i  SEGURIDAD  Y  LIMPIEZAS  SL,
proposats com a adjudicataris del lot 2 i 4 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:  Sra.  Teresa Vallespir  Acosta,  directora gerent en funcions 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. 
- Sr. Sebastià Cerdà Campomar, 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, 2 de febrer de 2017

A les 9:30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix
per  qualificar  la  documentació  presentada  per  COMERCIAL  PEDRO  SA  i
SEGURIDAD  Y LIMPIEZAS  SL, en  contestació  al  requeriment  que  se  li  va  fer
mitjançant resolució de la presidenta de 22 de desembre de 2016, en el marc dels
lots 2 i 4 respectivament 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.

La Mesa constata que a la documentació presentada per COMERCIAL PEDRO SA
s’han observat els defectes o omissions següents:

-  No  ha  presentat  l'Annex  5  relatiu  a  la  CLÀUSULA DE  CONSENTIMENT  PER  AL
TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

- La declaració dels principals subministraments efectuats presentada no especifica els
destinataris tal i  com es preveu a la lletra F.2 del quadre de característiques del
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS i ha d'estar signada pel
representant de l'empresa.
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Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a l'emprese COMERCIAL PEDRO
SA,  per a què, abans de dia 7 de febrer de 2017, a les 14.00 h, esmenin davant el
Servei Jurídicoadministratiu les deficiències esmentades, amb l’advertiment que, de
no fer-ho, no seran admeses a 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). 

Després d’examinar detalladament la documentació presentada per SEGURIDAD Y
LIMPIEZAS SL, la Mesa de contractació per unanimitat acorda que la documentació
és correcta i que, per tant, pot ser adjudicatària del contracte de subministrament del
lot  4  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.

A les 9:45 hores la presidenta 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

Vocals:

La secretària delegada La Interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas Francisca Martorell Pujadas

La cap de Servei de Gestió Econòmica El  Cap  de  Secció  d'Inserció
Social

Francesca Ramis Ferriol  Sebastià Cerdà Campomar

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


