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Acta  de  la  mesa  de  contractació  constituïda  per  a  l ’obertura  de  la  proposicions
econòmiques i tècniques relatives a criteris avalua bles mitjançant fórmula presentades a la
licitació  del  contracte  del  subministrament  i  gesti ó  de  productes  alimentaris  de  la
Residència  Llar  d'Ancians,  Huialfas  i  llars  del  men or,  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, 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.
- Sra. Antònia Maria Cerdà Martorell, directora de les Llars del menor

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

A Palma, 22 de desembre de 2015

A les  12  hores i  5  minuts s'ha  constituït  la  mesa de contractació,  en  la  forma descrita,  per  a
l’obertura  de la proposicions econòmiques i proposicions tècniques relatives a criteris avaluables
mitjançant fórmula, presentades a la licitació  per a la contractació del 

Compareixen a l’acte d’obertura el Sr. Vicente Ferrer Vera, el Sr. Manuel Mata Sánchez i la Sra.
Beatriz Arroyo Sánchez  en representació de SERUNION, S.A. i la Sra. María Lejarreta Langarica
en representació de SODEXO IBERIA, SA.

Es procedeix a l’obertura del sobre 3 que conté la proposta tècnica referent als criteris avaluables
mitjançant  formules  relatives  a.  millores  de  la  qualitat  dels  productes,  millores  per  inversió  en
equipament  per  als serveis de cuina,  xerrades informatives als centres sobre bones pràctiques
alimentàries, compromís d'oferir formació a persones en risc d'exclusió social i/o  menors de 16 i 17
anys acollits als centres com a preparació a la inserció social.

Seguidament,  es  procedeix  a l’obertura del  sobre 2,  proposta econòmica, i  es constata que la
proposta de SERUNION no ha fet servir el model rectificat d'oferta econòmica que es va penjar al
perfil i, per tant la secretària informa que es faran els càlculs amb els preus unitaris ofertats per
SERUNION amb els números de dies correctes del Model Annex 2 rectificat.

S’interromp la Mesa per procedir a fer aquests càlculs  i la puntuació de les ofertes d’acord amb el
PCAP i classificar-les per ordre decreixent. Les ofertes econòmiques després de fer els càlculs han
quedat de la següent manera:
- SERUNION SA: 1.363.135,00 €
- SODEXO IBERIA SA: 1.593.308,38 €
Una vegada puntuades les ofertes es reprèn la Mesa i la secretària delegada exposa la puntuació
final: 

Nom LICITADOR
MILLORES

QUALITAT
INVERSIÓ CUINA

MILLORES SOCIALS I

MEDIAMBIENTALS

OFERTA

ECONÒMICA
Ptotal

SERUNION 10,00 20,00 10,00 60,00 100,00

SODEXO 10,00 2,86 10,00 42,68 65,54
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La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del
subministrament i gestió de productes alimentaris de  la Llar d'Ancians, Residència Huialfàs i Llars
del menor a l'empresa SERUNION SA.

Es convida les persones assistents que examinin la documentació i exposin les observacions o
reserves que considerin oportunes contra l’acte celebrat.

A les  12 hores i  25 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:

La secretària delegada           La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas          Francisca Martorell Pujades

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

Directora de les Llars del menor

Antònia Maria Cerdà Martorell
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