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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 bugaderia per als centres residencials de l'IMAS , mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària

Assistents:

President:  Sra.  Beatriz  Gamundí  Molina,  directora  insular  d'Atenció  a  la  Dependència
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. Monserrat Sierra Queralt, en substitució de la cap de la Secció d'Ingressos del

Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Mª 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.

En representació  de  les  empreses  licitadores assisteixen  la  senyora  Mari  Cruz Sillero
Benavente amb DNI 43413916-B en representació de DISTRIBUCIONES SILLERO, SL. i
el  senyor  José  Lladó  Quetglas  amb  DNI  43061266-E  en  representació  de  l'empresa
NOVAQUIMICA I MAQUINARIA SL 

A Palma, 29 de juliol de 2015

A les 12.30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
procedir a la lectura de l’informe tècnic de valoració dels criteris NO avaluables mitjançant
fórmules respecte a les propostes presentades i admeses a la licitació per a la contractació
del subministrament de productes de bugaderia per als centres residencials de l'IMAS,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

La secretària de la Mesa llegeix l’informe tècnic de valoració de la qualitat dels equips de
dosificació de detergents a les rentadores redactat pels responsables de manteniment de
la residència la Bonanova i  de la Llar dels Ancians i  l'informe de la qualitat  del  rentat
redactat les governantes de les residències, aquests informes s’adjunten a la present acta.

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 que conté la proposta relativa
al criteri del servei post servei postvenda, totes les empreses presenten un compromís de
subministrament dels productes en 48 hores. 
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Es procedeix  a obrir  el   sobre núm. 2  que conté  l'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.

A les 12.40 hores la secretària delegada acorda interrompre la Mesa de contractació a
l’objecte de realitzar la valoració d’ambdós criteris.

A  les  12.45 hores  es reprèn l’acte  i  la  secretària  comunica el  resultat  de la  valoració
realitzada:

A  la  vista  dels  resultats  es  constata  que  l’oferta  de  l’empresa  NOVAQUIMICA  I
MAQUINARIA, SL,  amb major puntuació final,  és temerària, d’acord amb la lletra K del
quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives.

Per  tant,  la  Mesa  de  contractació  acorda  requerir  a  l’empresa  NOVAQUIMICA  I
MAQUINARIA, SL, per a què, abans de dia 3 d'agost de 2015 a les 14:00 hores, justifiqui
documentalment davant el Registre General de l’IMAS la possibilitat d’executar el contracte
amb aquest preu i en precisi les condicions; aquesta justificació serà valorada per la Mesa.

Aquest  requeriment  s’entendrà  realitzat  amb  la  exposició  d’aquesta  Acta  al  perfil  del
contractant de la web de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (www.imasmallorca.com). 

A  les  12’55 hores el  president  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

           En substitució de la cap de la Secció                La tècnica de l’Àrea de Gent Gran.
           d'ingressos del SGE
          

          Monserrat Sierra Queralt                                       Mª Encarnación Rodríguez Torres
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Ofertes Nom licitador Import Oferta % baixa Bmax fi PEf

1 DISTRIBUCIONES SILLERO 48.141,95 6,31% -0,24 0  

2 NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA SL 32.197,40 37,34% 37,34% 1,00 55,00 BAIXA TEMERARIA

3 SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA 41.878,20 18,50% 0,25 13,55  

4 COMERCIAL PEDROSA SA 41.929,59 18,40% 0,24 13,33  

5 DISTRIBUCIONES ARGUI SA 35.557,94 30,80% 0,74 40,61  

 

Mitjana aritmètica 22,27%

Baixa temerària 10% 32,27%


