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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 pe r 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 
llenceria per a la residència La Bonanova, mitjança nt procediment obert i 
tramitació ordinària 
 
Assistents: 
 
President: Sr. Álvaro Celdrán Rasines, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials (lMAS). 
 
Vocals:  

- Sra. Amparo Solanes Calatayud, en substitució de la Sra. Inmaculada Borrás 
Salas, secretària delegada de l’IMAS. 

- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS. 
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap de la Secció d’Ingressos del Servei de 

Gestió Econòmica de l’IMAS.  
- Sra. Maria Farnés Saneiro Buedo, directora de la residència La Bonanova. 

 
Secretari: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnic d’Administració general de la Secció 
jurídica administrativa de l’IMAS. 

 
 

A Palma, 19 de desembre de 2014 
 
A les 9 hores i 30 minuts 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 llenceria per a la residència La 
Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària. 
 
La secretària delegada per substitució dóna lectura de l’informe tècnic de valoració de 
les ofertes presentades i admeses a la licitació del contracte de referència, emès en 
data 11 de desembre de 2014, i que s’adjunta a la present acta. 
 
La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe tècnic de valoració. Per tant, 
s’acorda excloure de la licitació l’empresa Trazabilidad Gestión y Textiles Sanitarios, 
SLU, per no presentar les fitxes tècniques i proposa que es declari nul el LOT 1 
Tovalloles  i catifetes de bany per no arribar els productes a la qualitat mínima exigida 
al plec de prescripcions tècniques (PPT) tot això d’acord amb l’informe tècnic de 
valoració de les propostes relatives als criteris NO avaluables mitjançant fórmules. 
 
Seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres núm.3 que conté els criteris 
socials, es fa constar que cap dels licitadors ha presentat els criteris socials d’acord 
amb la clàusula IV del PPT, la lletra c) diu:  
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 c.1. Es puntuarà amb 2,5 punts, aquelles empreses que puguin acreditar , 
 atès que la llenceria és 100% cotó, que les matèries primeres  provenen 
 d’empreses del “comerç just ”.  

 c.2. Es puntuarà amb 2,5 punts, aquelles empreses que adquireixin el 
 compromís  de subcontractar algun dels productes de llenceria amb alguna 
 empresa d’inserció, entitats socials o solidàries sense afany de lucre. 

 
Per tant  no s’ha puntuat a cap dels tres licitadors aquest criteri social. 
 
Es procedeix a obrir el  sobre núm. 2 (Oferta econòmica) de les empreses admeses a 
licitació, i es constata que les propostes dels licitadors s’adapten al model contingut a 
l’annex 2 (Model d’oferta econòmica) del plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP) que regeix el contracte en qüestió. 
 
La secretària delegada per substitució comunica el resultat de la valoració i puntuació 
dels criteris: 
 
LOT 2 

 
LOT 3 

Nom licitador 
 Import 
Oferta  % baixa Bmax fi PEf QUALITAT TOTAL 

BARNA IMPORT MEDICA,S A 10.799,88 1,10%   0,85 46,85 40,00 86,85 

EL CORTE INGLÉS, SA 10.260,43 6,04% 6,04% 1,00 55,00 10,00 65,00 

                

                

Mitjana aritmètica   3,57%      

Baixa temerària 10%   13,57%      
 
La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del 
contracte del subministrament de llenceria per a la residència la Bonanova a les 
següents empreses: 
  
 - EL CORTE INGLÉS, SA: 
          LOT 2:  3.000 u. Llençols (amb anagrama) 
               2.000 u. fundes coixinera (amb anagrama) 
                                   500 u. cobertors blancs (amb anagrama) 

Nom licitador 
 Import 
Oferta  % baixa  Bmax fi PEf QUALITAT  C. SOC. TOTAL 

BARNA IMPORT MEDICA, 
SA 21.944,08 0,39%   0,60 32,81 40,00 0,00 72,81 

EL CORTE INGLÉS, SA 18.981,05 13,84% 13,84% 1,00 55,00 30,00 0,00 85,00 
SUBMINISTRAMENT 
GERIHOTEL, SLU 21.305,21 3,29%   0,68 37,59 15,00 0,00 52,59 

                

Mitjana aritmètica  5,84%       

Baixa temerària 10%  15,84%       
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 - BARNA IMPORT MEDICA, SA: 
                                  LOT 3:   1.500 u. Moletons amb ales 
 
 
A les 10 hores i 25 minuts 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 
                        per substitució       La interventora delegada 

  
 
                        Amparo Solanes Calatayud        Francisca Martorell Pujadas 
   
 
 
                      La cap de la Secció d’Ingressos        La directora de la  
            del Servei de Gestió Econòmica        residència La Bonanova. 
 
 
                        Francesca Ramis Ferriol          Maria Farnés Saneiro Buedo 


