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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  qua lificar  la  documentació
presentada  en  el  sobre  núm.  4:  proposició  tècnica  r elativa  als  criteris  NO
avaluables  mitjançant  fórmules,  per  a  la  licitació  del  contracte  del
subministrament de productes de bugaderia per a les  residències de persones
majors dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers S ocials, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària

Assistents:

President:  Sr.  Bartomeu Márquez Coll,  en substitució del  director  gerent  de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials (lMAS).

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap de la Secció d'Ingressos del Servei de Gestió

Econòmica de l’IMAS. 
- Sra. Encarnación Rodríguez Torres, tècnica de l'Àrea de Gent Gran

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

A Palma, 22 de juny de 2015

A les 13 hores hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a l’obertura del sobre núm. 4 que conté la proposició tècnica relativa als
criteris  NO  avaluables mitjançant  fórmules (qualitat  dels productes),  presentada pels
licitadors que han optat a la contractació del subministrament de productes de bugaderia
per a les residències de persones majors dependents de l'IMAS, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària.

A  l'acte  assisteix  la  senyora  Sra.  Mari  Cruz  Sillero  amb  DNI  43413916-B  en
representació de DISTRIBUCIONES SILLERO, SL.

A continuació, es procedeix a l’obertura del sobre núm. 4 relatiu a la proposició tècnica
relativa als criteris NO avaluables mitjançant fórmules (valoració de la qualitat), de les
cinc empreses licitadores, admeses a la licitació, i que són les següents: 

 
- DISTRIBUCIONES SILLERO, SL
- SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, SA
- INDUSTRIAS ARGUI, SA
- COMERCIAL PEDRO, SA
- NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL

Les empreses INDUSTRIAS ARGUI, SA i SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, SA presenten
l'annex V relatiu als 5 programes de rentat. Respecte a les fitxes tècniques i mostres
manifesten que ja les varen aportar a l'anterior licitació (SUB. 04/14).
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L'empresa DISTRIBUCIONES SILLERO, SL presenta l'annex V relatiu als 5 programes
de rentat, les fitxes tècniques i les següents mostres (una capsa amb 7 botelles): dues
botelles  suavitzant,  botella  de  lleixiu,  botella  lleixiu  concentrat,  botella  blanquejant,
botella detergent per roba de color,  botella detergent líquid alcalí per tèxtils i  botella
detergent neutre per tèxtils.
L'empresa COMERCIAL PEDRO, SA  presenta l'annex V relatiu als 5 programes de
rentat, les fitxes tècniques i les següents mostres (una capsa amb vuit botelles i dos
paquets): detergent aigües dures, additiu per roba, lleixiu, suavitzant, «clax soft fresh»,
«clax build», «clax NTR 62B1», «clax personril 43A1», «clax alfa 31A1» i blanquejant
clorat.
L'empresa  NOVAQUÍMICA  Y  MAQUINARIA,  SL   presenta  l'annex  V  relatiu  als  5
programes de rentat, les fitxes tècniques i les següents mostres (3 capses):
- Capsa 1: suavitzant, tenso S1, lleixiu i detergent concentrat
- Capsa 2: vanish, detergent concentrat i detergent aigües dures.
-  Capsa  3:  additiu  oxidant  líquid  concentrat,  lleixiu  especial  concentrat,  suavitzant  i
activador S2.

Finalment, i atès que aquesta proposició tècnica conté documentació relativa als criteris
d’adjudicació no avaluables de manera automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules,
sinó que són avaluables mitjançant  un judici  de valor,  la  Mesa acorda sol·licitar  als
tècnics corresponents de les residències un informe tècnic per avaluar aquests criteris
d’acord amb la lletra B “Forma d’avaluar les proposicions” “Valoració de la qualitat” del
quadre de criteris d’adjudicació del contracte del plec de clàusules administratives. 
Una vegada elaborat aquest informe, es convocarà (mitjançant publicació al perfil  del
contractant) als interessats a l’acte de lectura d’aquest informe i d’obertura dels sobres
núm. 2 i 3 que contenen l’oferta econòmica i la relació de documents aportats respecte
de la resta de criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. 

A les 13 hores i  45 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                                   La interventora delegada

            Inmaculada Borrás Salas            Francisca Martorell Pujades

          La cap de la Secció d'Ingressos                        La tècnic de l'Àrea de Gent gran
          del Servei de Gestió Econòmica

          Francesca Ramis Ferriol Mª Encarnación Rodríguez Torres
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