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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 cri teris  avaluables mitjançant
fórmula  presentades  a  la  licitació  del  contracte  de l  servei  de  conservació  i
manteniment dels jardins i exteriors de la Residènc ia mixta de pensionistes la
Bonanova

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. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra.  Francesca  Ramis  Ferriol,  cap  de  la  Secció  d’Ingressos  del  Servei  de

Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sr. Antoni Cantallops Cantallops, en substitució de la Sra. María Farners Sanei-

ro Buedo, directora de la Residència de pensionistes la Bonanova.

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

No assisteix ningún en representació de les empreses licitadores.

A Palma, 19 de juny de 2015

A les 10’05 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 i  3: proposició econòmica i proposició
tècnica relativa a criteris avaluables mitjançant fórmula, presentades pels licitadors que
han optat  a la contractació de referència,  mitjançant procediment obert  i  tramitació
ordinària.

Per part de la secretària de la Mesa s’informa que les empreses  ISLA CENTINELA,
SL, INTERSERVE CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, SL i  SIFU BALEARS, SL han
esmenat  en  temps  i  forma  les  deficiències  detectades  a  la  documentació
administrativa,  per tant,  la Mesa acorda admetre-les a la licitació.  D'altra banda, la
secretària  informa  que l'empresa  GESTCONTROL  SPAIN,  SL no  ha  esmenat  en
temps i forma les deficiències detectades a la documentació administrativa, per tant, la
Mesa acorda no admetre-la a la licitació.

Seguidament,  es  procedeix  a  l’obertura  dels  sobres  2  (proposició  econòmica)  i  3
(proposició tècnica relativa a criteris avaluables mitjançant fórmules) de les empreses
licitadores. 

Es  constata  que  les  propostes  de  les  empreses  licitadores  s’adapten  al  model
contingut a l’annex 2 (Model d’oferta econòmica) del Plec de clàusules administratives
particulars que regeix el contracte en qüestió i que dues empreses, ISLA CENTINELA,
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