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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l a lectura de l’informe relatiu als 
criteris NO avaluables mitjançant fórmules i per a l’obertura de la proposició  
econòmica i de la proposició tècnica relativa a cri teris avaluables mitjançant 
fórmula, presentades a la licitació del contracte d el subministrament de productes 
de neteja per a la Residència mixta de pensionistes  la Bonanova – Lots 1 i 2 
 
Assistents: 
 
President: Sr. Álvaro Celdrán Rasines, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials (lMAS). 
 
Vocals:  

- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS. 
- Sra. Aina Bonet Vidal, interventora delegada de l’IMAS. 
- Sra. Monserrat Sierra Queralt, cap de la Secció comptable del Servei de Gestió 

Econòmica de l’IMAS.  
- Sr. Antoni Cantallops Cantallops, en substitució de la Sra. María José Rodríguez 

Vázquez, directora de la Residència mixta de pensionistes la Bonanova. 
 
Secretari: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció 
jurídica administrativa de l’IMAS. 

 
 
En representació de les empreses licitadores assisteixen: 

- el Sr. Juan José Rojas Olmedo, amb DNI 74.663.375-Q, en representació de 
l’empresa SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, SA. 

- el Sr. Toni Martorell Pou, amb DNI 43.008.514-D, en representació de l’empresa 
NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL. 

- el Sr. Manuel Martínez Barberá, amb DNI 43.053.801-D, en representació de 
l’empresa EL CORTE INGLÉS, SA. 

 
 
A Palma, 19 de juny de 2013 
 
A les 9’40 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per 
procedir a la lectura de l’informe tècnic de valoració de les propostes relatives als criteris 
NO avaluables mitjançant fórmules presentades i admeses a la licitació per a la 
contractació del subministrament de productes de neteja per a la Residència mixta de 
pensionistes la Bonanova – Lots 1 i 2, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 
 
La secretària de la Mesa cedeix la paraula al Sr. Antoni Cantallops Cantallops, 
administrador de la Residència mixta de pensionistes la Bonanova, que dóna lectura de 
l’informe tècnic de valoració de les ofertes presentades i admeses a la licitació del 
contracte de referència, emès en data 17 de juny de 2013, i que s’adjunta a la present 
acta. 
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El Sr. Cantallops indica que l’empresa KELKO QUÍMICA, SL ha presentat mostres dels 
lots 1 i 2 als quals es presenta, ara bé, no ha presentat les fitxes tècniques, per la qual 
cosa no s’ha pogut realitzar la valoració de la qualitat dels productes. 
 
La Mesa acorda excloure-la de la licitació. 
 
Així mateix, el Sr. Cantallops indica que, pel que fa al lot núm. 2 (Bosses de plàstic), 
l’empresa SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, SA dins el sobre de la proposició tècnica ha 
presentat un escrit en el qual informa que en l’actualitat no disposen de mostres dels 
productes, impossibilitant la valoració de la qualitat. Aquesta circumstància suposa que la 
Mesa acordi excloure-la de la licitació del lot núm. 2. 
 
Es convida als assistents a que realitzin manifestacions contra l’informe realitzat. 
 
No es realitza cap tipus de manifestació. 
 
La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe tècnic de valoració. 
 
Seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 3 (Servei postvenda) i núm. 2 
(Oferta econòmica) de les empreses admeses a licitació a cadascun dels lots, i es 
constata que les propostes dels licitadors s’adapten al model contingut a l’annex 1 (Model 
d’oferta econòmica) del plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
contracte en qüestió. 
 
A les 9’50 hores la secretària delegada acorda interrompre la Mesa de contractació a 
l’objecte de realitzar la valoració d’ambdós criteris. 
 
A les 10’00 hores es reprèn l’acte i la secretària comunica el resultat de la valoració 
realitzada: 
 
Lot 1: Cel·luloses 

 

1.Puntuació 

Econòmica 

Final 2. Qualitat 

3, Servei 

Postvenda 

Puntuació 

Total 

Nom LICITADOR PEf   Ptotal 

SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, SA 55,00 39,58 5,00 99,58 

EL CORTE INGLÉS, SA 42,33 31,58 5,00 78,91 

NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL 44,53 31,37 5,00 80,90 

 
La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del Lot 1 
del contracte a l’empresa SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, SA. 
 
Lot 2: Bosses de plàstic 

 

1.Puntuació 

Econòmica 

Final 2. Qualitat 

3. Servei 

Postvenda 

Puntuació 

Total 

Nom LICITADOR PEf   Ptotal 

SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, SA 0 0,00 0,00 0,00 

EL CORTE INGLÉS, SA 37,40 13,30 5,00 55,70 

NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL 55,00 6,67 5,00 66,67 
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La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del Lot 2 
del contracte a l’empresa NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL. 
 
Es convida les persones assistents que exposin les observacions o reserves que 
considerin oportunes contra l’acte celebrat. 
 
 
A les 10’10 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    Aina Bonet Vidal    
 
 
La cap de la Secció comptable  En substitució de la directora de la 

Residència la Bonanova 
 
 
Monserrat Sierra Queralt    Antoni Cantallops Cantallops  


