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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per val orar la documentació general
prèvia a l'adjudicació dels LOTS 1, 2, 5 i 7, en re lació 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:  Sr.  Alvaro  Celdran  Rasines,  director  gerent  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers
Socials (lMAS).

Vocals: 
- Sra.  Isabel  Moragues  Marqués,  en  substitució  de  la  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. 

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

A Palma, 28 de maig de 2015

A les 10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
qualificar la documentació general presentada per NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL.,
INDUSTRIAS ARGUI, SA i el senyor Mateu Martí Pons, empreses licitadores proposades
com a adjudicatàries dels següents LOTS, d'acord amb les actes de la Mesa de dia 1 i 10
d'abril i 7 de maig, en relació al contracte de subministrament  de productes de neteja i
tractament d’aigües per als centres residencials de l'IMAS: 

- LOT 1 cel·luloses:  NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL
- LOT 2 estri de neteja: NOVAQUÍMICA Y MAQUINARIA, SL
- LOT 5 productes químics i netejadors:  INDUSTRIAS ARGUI, SA
- LOT 7 sal marina en gra o pastilles: Mateu Martí Pons 

Després d’examinar detalladament la documentació presentada per  NOVAQUÍMICA Y
MAQUINARIA, SL.,  INDUSTRIAS ARGUI,  SA la Mesa de contractació per unanimitat
acorda que la documentació és correcta i que poden ser adjudicatàries dels LOTS 1 i 2
NOVAQUIMICA I MAQUINARIA, SL i el LOT 5 INDUSTRIAS ARGUI, SA.

Seguidament s'examina la documentació presentada pel senyor Mateu Martí Pons i la
Mesa acorda per unanimitat que el senyor Mateu Martí ha de presentar una declaració
responsable sobre la solvència econòmica i tècnica.

Per tant la Mesa de Contractació acorda requerir al senyor Mateu per a què, abans de dia
de 29 de maig a les 14 hores davant el  Registre General de l’IMAS,  presenti  aquesta
documentació, amb l’advertiment que, de no fer-ho, s’entendrà que el licitador ha retirat 
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l’oferta,  i  en  aquest  cas  es  procedirà  a  sol·licitar  la  mateixa  documentació  al  licitador
següent,  per  l’ordre  en què hagin  quedat  classificades les  ofertes.  Aquest  requeriment
s’entendrà realitzat amb l’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 25 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
          per substitució
        

Isabel Moragues Marqués Francisca Martorell Pujades

         
                                          La cap de la Secció d’Ingressos
                 del Servei de Gestió Econòmica

                  Francesca Ramis Ferriol
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