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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qua lificar la documentació general
presentada per a la licitació del contracte del sub ministrament i gestió de productes
alimentaris  de  la  Residència  Llar  d'Ancians,  Huialf as  i  llars  del  menor,  mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

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

- Sra. Isabel Moraguers Marqués en substitució de la  secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, en substitució de la interventora delegada.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol,  cap de la  Secció d’Ingressos del  Servei  de Gestió

Econòmica.
- Sra.  Josefina Márquez Martínez, TGM de Gestió Econòmica Llar dels Ancians  o

persona que la substitueixi.

Secretari: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general de la Secció jurídica.

A Palma, 18 de desembre de 2015

A les 12 hores i 10 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors que han
optat a la contractació del subministrament i gestió de productes alimentaris de la Residència
Llar d'Ancians, Huialfas i llars del menor mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, d’acord amb el que contempla el plec de
clàusules administratives, les empreses SODEXO IBERIA SA  i SERUNION SA van avisar
oportunament  mitjançant  fax i  correu electrònic  de la presentació d’oferta per correu. Els
sobres d'aquests dos licitadors van arribar els dies 16 i 17 de desembre de 2015.

Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació general
presentada, d’acord amb la clàusula 14.1.1 del plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) pels dos licitadors que han presentat les seves ofertes i la Mesa de Contractació
constata que la documentació presentada és correcta i, per tant acorda:

1. Admetre a la licitació a les empeses:

- SODEXO IBERIA SA
- SERUNION SA

2.Exposar aquesta acta al perfil del contractant de la web de l'IMAS
(www.imasmallorca.com).

Així mateix, s’anuncia que la Mesa de Contractació es tornarà a reunir per obrir els sobres 3 i
2 el proper dia 22 a les 12,00 hores hores a la sala d'actes de la seu de l'IMAS.
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A les 12 hores i 20 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:
En substitució de la secretària delegada

La  Interventora  delegada

Isabel Moragues Marqués  Francisca  Martorell  Pujadas

La cap de la Secció d’Ingressos
del Servei de Gestió Econòmica                   TGM de Gestió Econòmica
Llar dels Ancians

Francisca Ramis Ferriol Josefina Márquez Martínez
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