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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a l ’obertura del sobre núm. 4: 
proposició tècnica relativa als criteris NO avaluab les mitjançant fórmules, del 
contracte del subministrament de productes de netej a i de tractament d’aigües per 
els centres residencials de l’IMAS, mitjançant proc ediment obert i tramitació 
ordinària 
 
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. 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.  
- Sr. Antoni Cantallops Cantallops, en substitució de la directora de la Residència 

Bonanova. 
 
Secretari: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnic d’Administració general de la Secció 
jurídica administrativa de l’IMAS. 
 
 
A Palma, 17 de desembre de 2014 
 
A les 10 hores i 15 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que 
precedeix, per procedir a l’obertura del sobre núm. 4: proposició tècnica relativa als 
criteris NO avaluables mitjançant fórmules (Qualitat - fitxes tècniques), presentada pels 
licitadors que han optat a la contractació de referència. 
 
No compareix a l’acte cap persona en representació de les empreses licitadores. 
 
Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, una vegada examinada la 
documentació requerida a l’anterior acta de la Mesa, es constata que l’empresa 
PROQUIMIA, SA no ha esmenat la documentació requerida a la Mesa del dia 10 de 
desembre, precisament durant la celebració d’aquesta Mesa de contractació es va 
proposar declarar nul el LOT 4 PRODUCTES DE BUGADERIA i per tant, atès que 
aquesta empresa només es presenta al LOT 4, la falta d’esmena d’aquest licitador no té 
conseqüències i no es procedirà a obrir les mostres i els sobres 2, 3 i 4 presentats per 
PROQUIMIA, SA. 
 
Pel que fa a la resta d’empreses requerides, totes han esmenat les deficiències 
detectades a la documentació administrativa i, per tant, la Mesa acorda admetre-les a la 
licitació. 
 
A continuació, es procedeix a l’obertura del sobre núm. 4, amb la proposició tècnica 
relativa als criteris NO avaluables mitjançant fórmules (Qualitat - fitxes tècniques i 
mostres) de les empreses licitadores admeses a la licitació, i que són les següents:  
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1. Tonfer, SL 
2. Mateo Martí Pons 
3. KELKO QUÍMICA, SL 
4. DISTRIBUCIONES SILLERO, SL 
5. TELIM, SL 
6. Seguridad y Limpiezas, SA 
7. GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU, SL 
8. INDUSTRIAS ARGUI, SA 
9. BALEARS ECOMÓN, SL 
10. COMERCIAL PEDRO, SA 
11. NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL 
 
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 
directors de les residències de l’IMAS un informe tècnic per avaluar aquests criteris 
d’acord amb la clàusula 17.3 del plec de clàusules administratives particulars.  
Una vegada elaborat aquest informe, es convocarà als interessats a l’acte de lectura 
d’aquest informe i d’obertura del sobre núm. 2 i 3 que contenen l’oferta econòmica i la 
proposició tècnica respecte dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules, en 
aquest cas el servei post venda.  
 
A les 10 hores  i 50 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 
    
 
  Immaculada Borras Salas       Francisca Martorell Pujadas  
  
 
             La cap de la Secció d’Ingressos     En substitució de la directora 
             del Servei de Gestió Econòmica      de la Residència Bonanova. 
 
 
  Francisca Ramis Ferriol           Antoni Cantallops Cantallops  


