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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a donar compte de les
al·legacions presentades per SODEXO ESPAÑA, S.A. al resultat de les
valoracions realitzades per la Mesa de contractació de data 18 de març de 2013
relativa al contracte de subministrament i gestió de productes alimentaris de la
Residència Llar d’Ancians, Residència Huialfas i Llars del Menor.
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, en substitució de la cap de la Secció d’Ingressos del
Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS.
- Sr. Manuel Gordo Sevilla, cap del Servei de Menors i Família.
- Sra. Josefina Márquez Martínez, TGM de gestió econòmica de la Llar d’Ancians.
Secretària: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general del Servei
Juridicoadministratiu de l’IMAS.
A Palma, 3 d’abril de 2013
A les 12.10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma descrita, per donar
compte de les al·legacions presentades per SODEXO ESPAÑA, S.A. al resultat de les
valoracions realitzades per la Mesa de contractació de dia 18 de març de 2013 del contracte
de subministrament i gestió de productes alimentaris de la Residència Llar dels Ancians,
Residència Huialfas i Llars del Menors, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
Compareixen a l’acte, en representació de les empreses licitadores:
-

El Sr. Antonio Tenorio Lozano, per ISS SOLUCIONES DE CATERING, S.L.
El Sr. José Mª Ferré Bravo, per SODEXO ESPAÑA, S.A.
La Sra. Mª Francisca Colom Planas, per EUREST COLECTIVIDADES S.L.
Els Srs. Ander Etxebarría Pineda i Xavier Domínguez Marín per SERUNION, S.A.

La secretària delegada de l’IMAS explica que el motiu de la Mesa de contractació d’avui és
la interpretació de l’aplicació de la fórmula a les propostes econòmiques dels licitadors per
arribar a les puntuacions finals donades a cada licitador per la Mesa de contractació de dia
18 de març de 2013.
La Sra. Montserrat Sierra explica que a arrel de les al·legacions presentades per SODEXO
ESPAÑA, S.A. s’han revisat els càlculs fets per a apreciar les baixes temeràries o
desproporcionades i que el criteri adoptat per la mesa era calcular la mitjana aritmètica dels
percentatges de baixa sobre el pressupost inicial de licitació de les diferents propostes i no
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades, que és el criteri proposat per SODEXO
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ESPAÑA S.A. i que queda confirmat per l’informe 47/03 de 2 de febrer de 2004 de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa.
Els percentatges de baixa definitius respecte de la mitjana aritmètica de les diferents ofertes
econòmiques s’adjunten al document annex a aquesta acta.
La secretària delegada de l’IMAS diu que en atenció a les al·legacions presentades per
SODEXO ESPAÑA, S.A i a la interpretació que fa la Junta Consultiva de Contractació de
com calcular les baixes temeràries o desproporcionades la Mesa de contractació accepta
les al·legacions de SODEXO ESPAÑA, S.A. i per tant l’oferta econòmica de SERUNION
S.A. s’ha de considerar temerària atès que és inferior en més d’un 10 % de la mitjana
aritmètica de totes les ofertes presentades.
Per tant, la Mesa de contractació acorda:
1. Interrompre el termini atorgat a SERUNION S.A. per a presentar la documentació prèvia
a l’adjudicació i constituir la garantia.
2. Requerir a l’empresa SERUNION S.A. per a què, abans de dia 8 d’abril de 2013, a les
14:00 hores, justifiqui documentalment al Registre General de l’IMAS la possibilitat
d’executar el contracte a aquest preu i en precisi les condicions; informe que valoraran els
tècnics de les residències i de les Llars del Menor.
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).
Es convida les persones assistents que exposin les observacions o reserves que considerin
oportunes contra l’acte celebrat.
A les 12.20 hores 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:
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La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas

Aina Bonet Vidal
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de la Secció d’Ingressos

El cap del Servei de Menors i Família

Monserrat Sierra Queralt

Manuel Gordo Sevilla
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