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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a valorar l’esmena de deficiències de
la documentació general i admetre a licitació als licitadors i qualificar la documentació
relativa als criteris no avaluables mitjançant fórmules de la licitació del contracte de
subministrament i gestió de productes alimentaris de la Residència Llar dels Ancians,
Residència Huialfas i Llars del Menors, 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 substitució de la cap de la Secció d’Ingressos del
Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS.
- Sra. María Luisa Martí Llorca, en substitució del 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, 6 de març de 2013
A les 10.10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma descrita, per a valorar
l’esmena de deficiències de la documentació general, admetre a la licitació i qualificar la
documentació relativa als criteris no avaluables mitjançant fórmules de la licitació del
contracte de subministrament i gestió dels productes alimentaris de la Residència Llar dels
Ancians, Residència Huialfas i Llars del Menor de l’IMAS, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària.
Compareixen a l’acte, en representació de les entitats licitadores:
-

El Sr. Antonio Tenorio Lozano, per ISS SOLUCIONES DE CATERING, S.L.
El Sr. José Mª Ferré Bravo, per SODEXO ESPAÑA, S.A.
El Sr. José Francisco Martínez De las Heras, per EUREST COLECTIVIDADES S.L.
El Sr. Juan Miguel Contreras Mayol, per LIREBA.
El Sr. Marc Benasco Serrano, per SERUNION, S.A

Per part de la secretària delegada s’informa que s’havia admès a la licitació a l’empresa
SODEXO ESPAÑA, S.A. per haver presentat correctament la documentació administrativa,
que l’empresa LIREBA SERVEIS INTEGRATS S.L. no ha esmenat dins el termini establert
la documentació requerida i que les empreses: ISS SOLUCIONES DE CATERING, S.L,
EUREST COLECTIVIDADES S.L., SERUNION, S.A i ARAMARK Servicios de Catering S.L.
han esmenat la documentació que se’ls va requerir i per tant la Mesa acorda admetre-les a
la licitació.
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Seguidament, s’obre el sobre 4 de les empreses admeses a la licitació, que conté el criteri
d’adjudicació no avaluable mitjançant fórmules, d’acord amb la lletra A del quadre de criteris
d’adjudicació del contracte del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). Aquest
criteri és:
- Valoració dels programes o software informàtic de gestió i control del present contracte
aportat pels licitadors. (Màxim 10 punts):
Es posen a disposició dels assistents les propostes de programes o software informàtic de
gestió i control del present contracte presentats pels licitadors.
La Mesa acorda sol·licitar un informe tècnic per avaluar aquest criteri d’acord amb la
clàusula 17.3 del plec de clàusules administratives.
Una vegada elaborat aquest informe, es convocarà als interessats a l’acte de lectura
d’aquest informe i d’obertura dels sobres núm. 3 i 2, que contenen els criteris avaluables
mitjançant fórmules i l’oferta econòmica, mitjançant el perfil del contractant de l’IMAS
(www.imasmallorca.com).
Així mateix, s’anuncia que la Mesa de Contractació es reunirà en sessió pública per a la
lectura de l’informe tècnic emes d’acord amb la clàusula 17.3 del plec de clàusules
administratives i també per a l’obertura dels sobres núm. 3 i 2, que contenen els criteris
avaluables mitjançant fórmules i l’oferta econòmica i s’anunciarà aquesta convocatòria
mitjançant el perfil del contractant de l’IMAS (www.imasmallorca.com).
A les 10.25 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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