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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a la lectura de l'informe tècnic
relatiu als criteris NO avaluables mitjançant fórmules  i  per a la valoració de
les  proposicions  econòmiques  i  tècniques  relatives  a  criteris  avaluables
mitjançant  fórmula,  presentades  a  la  licitació  del   lot  3  del  contracte  del
subministrament de  vestuari i equips de protecció individual per al personal
dels  centres  residencials  de  l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l'IMAS

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas en subsitució de la interventora delegada.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol,  cap de la Secció d’Ingressos del Servei de

Gestió Econòmica de l’IMAS.
- Sra. Antonia Jiménez Ferrer,  directora de la Llar d'Ancians.
- Sra. Antònia Mateu Arrom, governanta de la Llar d'Ancians.

Secretària: Sra. Catalina  Comella  Bosch, tècnica d’administració general de la
Secció jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 23 de març de 2016

A les 12,10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma queprecedeix,
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 del
lot 3  del contracte del subministrament del vestuari i equips de protecció individual
per al  personal  dels  centres  residencials  de  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

No compareix ningú  en representació dels licitadors.

La secretària de la Mesa llegeix l'informe tècnic de valoració de la qualitat de les
mostres dels lot 3 redactat pels responsables i governantes de les residències la
Bonanova, la Llar dels Ancians, Huialfàs i Felanitx, aquests informe s’adjunta a la
present acta.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat  l'informe tècnic  de valoració.  En
base a aquest  informe les empreses:  El  Corte Inglés,  SA,  Comercial  Ribas,  SL,
División  Anatómicos  SL,  Anatómicos  Madrid  SL  s'exclouen  per  no  presentar  la
característica requerida O2 en el model de sabata de feina blanca (3.1) i l'empresa
TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES SANITARIOS SLU  (TGTS) s'exclou perquè
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el  model  de  sabates  de  seguretat  blanques  (3.2)  presentat  no  presenta  la
característica S2 requerida.

Cap dels licitadors admesos a la licitació han oferit compromís de subcontractar amb
alguna empresa d'inserció, entitats socials o solidàries sense afany de lucre. Per
tant a cap de li ha donat la puntuació dels criteris socials.

Les  empreses   Barna  Import  Médica  SA,  Busquets  Uniformidad  SLU,  Albazul
Servicios Integrales SL han ofert el lliurament dels productes en un termini màxim de
35 dies.

El resultat de la valoració de tots els criteris  es la següent:

LOT 3:

OFERTES Nom licitador OFERTA
EC.

PUNTUACIÓ
TÈCNICA

SOBRE 3 PUNTUACIÓ
TOTAL

1 BUSQUETS 48,00 22 5 75,00

2 BARNA IMPORT 
MEDICA

52,00 14,5 5 71,50

3 ALBAZUL 48,91 13,00 5 66,91

La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
LOT  3:  Sabates  sanitàries  i  de  seguretat  del  contracte  del  subministrament  de
vestuari i equips de protecció individual per al personals dels centres residencials de
l 'IMAS a l'empresa Busquets Uniformidad SLU.

A les 12 hores i 20 minuts el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta. 
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3.  Exposar aquesta Acta al perfil del contractant de la web de l'IMAS
(www.imasmallorca.com).

La secretària de la Mesa Vist i plau
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 directora de la Llar d'Ancians
 del Servei de Gestió Econòmica

Francesca Ramis Ferriol Antonia Jiménez Ferrer

La governanta de la Llar d'Ancians

Antònia Mateu Arrom
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