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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la valoració de les al·legacions
formulades per l’empresa NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL respecte a la licitació
del contracte del subministrament del Lot 3 de productes de neteja per a la
Residència mixta de pensionistes la Bonanova: productes detergents per a la
bugaderia
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. Aina Bonet Vidal, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Monserrat Sierra Queralt, cap de la Secció comptable del Servei de Gestió
Econòmica de l’IMAS.
- Sr. Antoni Cantallops Cantallops, en substitució de la Sra. María José Rodríguez
Vázquez, directora de la Residència mixta de pensionistes la Bonanova.
Secretari: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.
En representació de les empreses licitadores assisteix:
-

Sr. Francisco Molina Paniza, amb DNI 78921013-W, en representació de
l’empresa SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, SA.

A Palma, 28 d’agost de 2013
A les 13 hores i 10 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que
precedeix, per procedir a la valoració de les al·legacions formulades per l’empresa
NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL respecte a la licitació per a la contractació del
subministrament del lot 3 de productes de neteja per a la Residència mixta de
pensionistes la Bonanova: productes detergents per a la bugaderia, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
La secretària de la Mesa manifesta que l’empresa NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL,
en resposta al requeriment de la Mesa reunida el dia 1 d’agost de 2013, ha presentat un
escrit, en data 6 d’agost de 2013, per justificar documentalment la possibilitat d’executar
el contracte al preu ofertat.
A la vista d’aquesta justificació, l’administrador de la Residència mixta de pensionistes la
Bonanova, ha emès un informe tècnic de valoració de data 22 d’agost de 2013, que
s’incorpora a la present acta.
La secretària de la Mesa cedeix la paraula al Sr. Antoni Cantallops Cantallops,
administrador de la Residència mixta de pensionistes la Bonanova, que dóna lectura de
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l’informe tècnic de valoració esmentat, i en el qual es conclou de forma positiva l’oferta
econòmica de l’empresa en qüestió.
Es convida als assistents a que realitzin manifestacions contra l’informe realitzat.
La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l’informe tècnic de valoració.
Seguidament, es reprèn la reunió de la Mesa de data 1 d’agost de 2013 en el moment de
realitzar la valoració dels dos criteris avaluables mitjançant fórmula: servei postvenda i
oferta econòmica, i la secretària comunica el resultat de la valoració realitzada:
1.Puntuació
Econòmica
Final
PEf

Nom LICITADOR

NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL
SEGURIDAD Y LIMPIEZAS S.A.
KELKO QUIMICA S.L.
COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG S.L.

2. Qualitat

3.Servei
Post-venda

Puntuació
Total
Ptotal

55,00

33,68

5,00

16,10

27,75

5,00

0

33,73

5,00

0

20,33

5,00

93,68
48,85
38,73
25,33

La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte del subministrament del lot 3 de productes de neteja per a la Residència mixta
de pensionistes la Bonanova: productes detergents per a la bugaderia, a l’empresa
NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL.
Es convida les persones assistents que exposin les observacions o reserves que
considerin oportunes contra l’acte celebrat.
A les a les 13 hores i 20 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

Aina Bonet Vidal

La cap de la Secció comptable

En substitució de la directora de la
Residència la Bonanova

Monserrat Sierra Queralt

Antoni Cantallops Cantallops
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