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Acta  de la  Mesa de Contractació  constituïda  per  rec tificar  l'acta  de  la  Mesa de
Contractació  de  dia  1  d'abril  de  2015  en relació  a  la  licitació  del  contracte  del
subministrament  de productes de neteja i de tracta ment d’aigües per els centres
residencials de l’IMAS.

Assistents:

President: Senyor Alvaro Celdran 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. Francesca Ramis Ferriol, 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.  Antonia  Nicolau  Llabrés,  tècnic  d’Administració  general  de  la  Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.

No assisteix cap representant en nom de les empreses licitadores.

A Palma, 10 d’abril de 2015

A les 10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, 

La secretària de la Mesa manifesta que a l'acta de la Mesa de Contractació de dia 1
d'abril  de  2015 es  va  produir  una  errada.  Es  va  proposar  l'adjudicació  del  LOT 7  a
l'empresa  DISTRIBUCIONES  SILLERO,  SL.  La  qual  cosa  no  és  correcte  atès  que
aquesta empresa va presentar la justificació de la baixa temerària, en relació al LOT 7,
fora de termini i per tant ja no es va valorar a l'informe redactat pels administradors de les
residències de data 23 de març.

Per tant, en relació al LOT 7 sal marina en gra o pastilles, vist que no s'ha justificat en
termini la baixa temerària en el termini establert i per tant no s'ha valorat, es procedeix a
calcular la mitjana aritmètica de les 6 empreses licitadores restants, una vegada exclosa
del  càlcul  l'empresa  DISTRIBUCIONES  SILLERO,  SL,  i  es  constata  que  l’oferta
presentada per Mateo Martí Pons (SAL MARTÍ) també és  temerària atès que és inferior
en més d’un 10% d'aquesta mitjana aritmètica, 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 al licitador Mateo Martí Pons, per a què,
abans de dia 16 d'abril 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 pels administradors dels centres 
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residencials  de  l'IMAS.  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 a les 10 hores i 15 minuts el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta. 

    Vist i plau
La secretària de la Mesa            El president de la Mesa

    

Vocals:
          La secretària delegada La interventora delegada

          Inmaculada Borrás Salas Francisca Martorell Pujadas

          La cap de la Secció d’Ingressos La tècnica de l’Àrea de Gent Gran
          del Servei de Gestió Econòmica

          Francesca Ramis Ferriol Mª Encarnación Rodríguez Torres
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