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Acta  de  la  mesa  de  contractació  constituïda  per  a  qualificar la documentació
general presentada per l'empresa  SERUNION SA a la licitació del  contracte  del
subministrament i gestió de productes alimentaris de la Residència Llar d'Ancians,
Residència  Huialfas  i  llars  del  menor,  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació
ordinària

Assistents:

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

Vocals: 
- Sra. Isabel Moragues Marqués en substitució de la secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sra. Montserrat  Sierra Queralt  en substitució de la cap de la Secció d’Ingressos del
Servei de Gestió Econòmica.
Secretària:  Sra.  Catalina  Comella  Bosch,  tècnica  d’administració  general  de la  Secció
jurídica.

A Palma, 27 de gener de 2016

A  les  9  hores  i  10  minuts  s'ha  constituït  la  Mesa  de  Contractació,  en  la  forma que
precedeix,  per  qualificar  la  documentació  general  presentada  per  SERUNION,  SA,
empresa licitadora proposada com a adjudicatària  del contracte del subministrament   i
gestió de productes alimentaris de la Residència Llar d'Ancians, Residència Huialfas i llars
del menor.

Després d’examinar  detalladament  la documentació,  la Mesa de Contractació constata
que a  la  documentació  presentada per  l'empresa SERUNION SA  s’han observat  els
defectes o omissions següents:

- Falten 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 cinc anys, indicant-ne l’import, dates i destinatari.

Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a l'empresa  SERUNION, S.A., per a què,
abans  de  dia  1  de  febrer  de  2016  a  les  14  hores,  esmeni  davant  el  Servei
Jurídicoadministratiu  les  omissions  esmentades,  amb  l’advertiment  que,  de  no  fer-ho,
s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, i en aquest cas es procedirà a sol·licitar la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades
les ofertes. 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). 
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A les a les 9 hores i 30 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 Pujades

En substitució de la cap de la Secció d’Ingressos
del Servei de Gestió Econòmica                    

Montserrat Sierra Queralt
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