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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  a  l’obertura  de  la  proposició
econòmica  i  de  la  proposició  tècnica  relativa  a  criteris  avaluables  mitjançant
fórmula  presentades  a  la  licitació  del  contracte administratiu  especial  de
l'explotació del servei de cafeteria de la Residència Llar dels Ancians,  mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària

Assistents:

President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(lMAS).

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Monserrat Sierra Queralt, en substitució de la Sra. Francesca Ramis Ferriol,

cap de la Secció d’Ingressos del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sra. Mª Rosa Mesquida Vich, directora de la Residència Llar dels Ancians.

Secretària: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 9 de novembre de 2015

A les 11’05 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
procedir  a  l’obertura  de  la  proposició  econòmica  i  de  la  proposició  tècnica  relativa  a
criteris  avaluables  mitjançant  fórmula  presentades  i  admeses  a  la  licitació  per  a  la
contractació  administrativa  especial  de  l’explotació  del  servei  de  cafeteria  de  la
Residència Llar dels Ancians, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

No compareix ningú a l’acte d’obertura en representació de NIME 84, SL, única empresa
presentada i admesa a la licitació.

Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 que conté la proposta tècnica referent als
criteris avaluables mitjançant formules. Es constata que la proposta de l’única empresa
admesa  a  la  licitació,  NIME  84,  SL,  s’adapta  als  requisits  establerts  als  plecs  de
prescripcions  tècniques  i  a  les  clàusules  administratives  particulars  que  regeixen  el
contracte en qüestió. L'empresa licitadora presenta les següents millores:

 Millores  en  inversions:  aportació  en  quantitat  aproximada  de  deu  mil  euros
(10.000,00€) per a la renovació d'equipaments i mobiliari.
 En relació a la formació específica  del personal responsable de l'execució del
contracte,  adjunta  contracte  de  prevenció  per  acreditar  el  compliment  amb  les
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normes establertes en règim de Seguretat Social i Prevenció de Riscos per a tots els
seus treballadors.
 Respecte  a  les  millores  d'àmbit  social:  contractació  de  d'un  treballador  amb
discapacitat i dificultat a l'accés al mercat laboral, en les condicions establertes al
Plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte.

Seguidament,  es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2 (Proposició econòmica), i  es
constata que la  proposta  de  NIME 84,  SL s’adapta  exactament  al  model  contingut  a
l’annex 1 (Model d’oferta econòmic) del plec de clàusules administratives particulars que
regeix el contracte.

D'una banda, ofereix un preu mínim de la cessió de l’ús del local (cànon) de quatre-cents
vuitanta euros (480,00 €), IVA exclòs.

D’altra  banda,  ofereix  un percentatge d'un cinc per  cent  (5%) de baixa  respecte dels
diferents productes i serveis que han d'abonar els usuaris de la cafeteria.

Atès  que només hi  ha  una empresa licitadora  i  que  la  seva proposta  compleix  amb
l’establert  al plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que regeixen  el  contracte  de referència,  no procedeix  realitzar  la  valoració  d’ambdós
criteris,  per  tant,  la  Mesa  de  Contractació  acorda  proposar  a  l’òrgan  de contractació
l’adjudicació del contracte a NIME 84, SL.

             
A les 11’15 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:
La secretària delegada La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas  Francisca Martorell Pujadas

En substitució de la cap de la La directora de la Residència Llar
Secció d’Ingressos del Servei dels Ancians
de Gestió Econòmica

Monserrat Sierra Queralt Mª Rosa Mesquida Vich
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