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Acta de la Mesa de Contractació constituïda  per a l ’obertura de les proposicions
tècniques i econòmiques presentades a la licitació del  contracte administratiu  del
servei de bugaderia  al centre d'acollida per a persones sense sostre en  risc d'exclusió
social de Ca l'Ardiaca , mitjançant procediment obert i tramitació ordinàr ia.

Assistents:

Sr.  Jaume Català Sansó, director gerent de l'IMAS. 
             
Vocals:  

- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.    
- Sr. Joan Comes Capó, en substitució de la 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.

Secretari:  Sra.  Antònia  Nicolau  Llabrés,  tècnica  d’Administració  general  de  la  Secció
jurídica.

A l’acte compareix el Sr. Jaume Rotger Canals, amb DNI 43020404-Q, en representació
de l'empresa MELCHOR MASCARÓ, SAU.

A Palma, 15 de juny de 2016

A les 11  hores i  45  minuts s'ha constituït  la  Mesa de Contractació,  en la  forma que
precedeix, per procedir a l’obertura del sobre núm. 2: proposició econòmica i sobre 3:
tècnica, presentades per l'únic licitador admès a la licitació del servei de bugaderia al
centre d'acollida per a persones sense sostre en risc d'exclusió social de Ca l'Ardiaca,
MELCHOR MASCARÓ, SAU.

Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 que conté la proposta tècnica referent als
criteris avaluables mitjançant formules. El licitador presenta el següent:

- Formació en matèria de riscos laborals.
- Certificats de sistemes de qualitat
-  Compromís  de contractar  a tres (3)  persones amb una discapacitat  igual  o  
superior al 33 % per l'execució del contracte

Es procedeix a l’obertura dels sobres 2 que conté la proposta econòmica,  i  es constata
que la  proposta  s’adapte  exactament  al  model  contingut  a  l’annex  2,  Model  d’oferta
econòmica,  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars  (PCAP)  que  regeix  el
contracte. El licitador fa una oferta econòmica de 1,16 €/kg/roba IVA exclòs.

Atès que únicament es compta amb una empresa admesa a la licitació, no procedeix
realitzar la valoració d’ambdós criteris. 
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La Mesa  de contractació  acorda  proposar  a  l’òrgan de contractació  que requereixi  a
MELCHOR MASCARÓ, SAU, perquè presenti la documentació contemplada a la clàusula
20 del PCAP que regeix el contracte i depositi la corresponent garantia definitiva.

A les 11 hores i  55 minuts 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 del Servei de    La tècnica de la Secció d'Inserció Social
            Gestió Econòmica                               

        
           Francesca Ramis Ferriol                                 Maria Capellà Trobat
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