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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació general
presentada per a la licitació del contracte del subministrament i gestió dels productes
alimentaris de la Residència Llar d’Ancians, Huialfas i les Llars del menor de l’IMAS
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària
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 representació de cap de secció d’ingressos 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, 27 de febrer de 2013
A les 13.00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma descrita, per qualificar la
documentació general presentada pels licitadors que han optat a la contractació del
subministrament i gestió dels productes alimentaris de la Residència Llar d’Ancians, Huialfas i
Llars del Menors de l’IMAS, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, havent finalitzat el termini de presentació
d’ofertes, la única empresa licitadora que ha presentat la documentació al Registre General és:
LIREBA SERVEIS INTEGRATS S.L.
Les empreses:
- ARAMARK Servicios de Catering S.L.
- SERUNION, S.A
- SODEXO ESPAÑA, S.A.
- ISS SOLUCIONES DE CATERING, S.L.
- EUREST COLECTIVIDADES, S.L.
han presentat la documentació per correu complint el requisit de comunicar-ho prèviament per
fax i dins el termini establert encara que només ha arribat físicament la documentació de
SODEXO ESPAÑA S.A.
Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació general
presentada per les empreses: LIREBA SERVEIS INTEGRATS, SL. i SODEXO ESPAÑA,S.A.
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Després d’examinar detalladament la documentació, la Mesa de Contractació constata que:
a la documentació presentada per l’empresa LIREBA SERVEIS INTEGRATS, SL s’ha observat
que falta:
- l’ANNEX VIII (CLÀUSULA DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES
DE CARÀCTER PERSONAL) del Plec de Clàusules Administratives Generals.
- La declaració d’una entitat financera que acrediti que l’entitat licitadora té liquiditat, saldo
mig o possibilitats d’endeutament per un import mínim equivalent al preu del contracte per 60
dies, es a dir 181.666,80 € o, si escau, justificant de l’existència d’una assegurança
d’indemnització per riscs professionals.
- Certificats expedits o visats per l’òrgan competent (si el destinatari és una entitat del
sector públic) que acreditin els subministraments efectuats durant els últims tres anys, indicantne l’import, dates i destinatari.
Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a l’empresa LIREBA SERVEIS INTEGRATS, SL,
per a què, abans de dia 5 de març de 2013 a les 14 hores, esmeni davant el Servei
Jurídicoadministratiu l’omissió esmentada, amb l’advertiment que, de no fer-ho, no serà admesa
a licitació. 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).
Així mateix, la Mesa de contractació acorda admetre a la licitació a l’empresa SODEXO
ESPAÑA, S.A., tot i que la documentació presentada és complerta.
Per continuar amb la licitació, s’acorda que la Mesa de Contractació es tornarà a reunir quan
hagi arribat la documentació de la resta d’empreses que l’han remesa per correu i no ha arribat.
A les 13.45 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
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