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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qua lificar la documentació 
general presentada per a la licitació del contracte  del subministrament de 
productes de neteja per a la Residència mixta de pe nsionistes la Bonanova 

 
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. 
 
 
A Palma, 28 de maig de 2013 
 
A les 9’35 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, 
per procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors que 
han optat a la contractació del subministrament de productes de neteja per a la 
Residència mixta de pensionistes la Bonanova, mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària. 
 
Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, havent finalitzat el termini de 
presentació d’ofertes, les empreses licitadores que han presentat la documentació al 
Registre General són les següents: 
 

- SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, SA 
- ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, SL 
- COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG, SL 
- TELIM, SL  
- KELKO QUÍMICA, SL 
- EL CORTE INGLÉS, SA 
- NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL  
 

La secretària informa que s’ha detectat una errada als plecs corresponents al Lot 3 
(Productes detergents per a la bugaderia) consistent en que el criteri de valoració 
Qualitat incloïa aspectes objectius i aspectes subjectius, que havien d’anar en sobres 
diferents. Així mateix, a l’annex del model d’oferta econòmica hi havia dades de 
valoració i dades relatives al preu.  
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Aquest fet podia provocar que la documentació presentada pels licitadors no estàs 
inclosa en el sobre que correspon.  
 
Per tant, la Mesa de Contractació acorda: 
 

- d’una banda, respecte als Lot 1 (Cel·luloses) i Lot 2 (Bosses de plàstic): 
continuar amb la tramitació de l’expedient i atès que dels sobres presentats 
no es pot deduir a quin lot es presenten les empreses, als efectes d’aclarir-
ho, requerir a totes les empreses presentades per a què, abans de dia 31 de 
maig de 2013, a les 14.00 h, manifestin davant el Servei Jurídicoadministratiu 
el lot al qual es presenten. 

 
Així mateix, la secretària informa que, una vegada feta aquesta manifestació, 
s’avisarà oportunament mitjançant avís al perfil del contractant de la web de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (www.imasmallorca.com) de la properes 
reunions de la Mesa de Contractació.  
 

- i d’altra banda, respecte al Lot 3 (Productes detergents per a la bugaderia), la 
Mesa de Contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació que deixi 
sense efecte la resolució d’aprovació de l’expedient de data 25 d’abril de 
2013, als efectes de procedir novament a l’aprovació de l’expedient amb la 
corresponent rectificació dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules 
administratives particulars que regeixen el contracte, i conseqüentment, amb 
nova obertura del procediment d’adjudicació i anunci de la licitació al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears.  

 
 
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    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  
  


