Servei jurídicoadministratiu
Ref.: ANLL
Document: Acta
SER 01/16

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 del servei de cuina i alimentació
per a la Residència de persones majors de Felanitx,
Assistents:
President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials (lMAS).
Vocals:
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sra. Francisca ramis Ferriol, cap de Secció del Servei de Gestió Econòmica
- Sra. Apol·lònia Vanrell Pons, directora de la Residència de Felanitx.
Secretari: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnica d’administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.
A Palma, 1 de desembre de 2015
A les 13 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 del servei de cuina i alimentació per a la residència de persones
majors de Felanitx, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
Assisteixen al acte les següents persones:
- El Sr. Salvador Oliver Farner amb DNI 05280961-T en representació de
MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.U.
- El Sr. Isaac Belmonte Barcia amb DNI 43070812-T eb representació de
SODEXO IBERIA, S.A.
- El Sr. Antonio Tenori Lozano amb DNI 31656448 en representació de ISS
SOLUCIONES DE CATERING, S.L.
S'aprova per unanimitat l'acta de la Mesa de Contractació de dia 24 de novembre de
2015 relativa a la qualificació de la documentació general que estableix la clàusula
14.1.1. Documentació general (sobre núm.1) del plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) presentada pels licitadors.
Per part de la secretària de la Mesa s’informa que les empreses SERUNION, S.A. i
ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U. han esmenat en temps i forma les
deficiències detectades a la documentació administrativa, per tant, la Mesa acorda
admetre-les a la licitació.
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Seguidament, es procedeix a l’obertura del sobre 3 que conté la proposició tècnica
relativa a criteris avaluables mitjançant fórmules de les empreses licitadores.
Respecte al compromís d'inversió en cada anualitat i les possibles pròrrogues, per a
millores en el servei de cuina per part de l’empresa adjudicatària, els licitadors
ofereixen el següent:
- SODEXO IBERIA, S.A.: 45.300,00 € IVA exclòs, anuals
- CATERING LA HACIENDA, S.L.: 4.132,23 € IVA exclòs, anuals
- SERUNION, S.A.: 15.000,00 € IVA exclòs, anuals
- ISS SOLUCIONES DE CATERING, S.L.: 9.917,36 € IVA exclòs, anuals
- MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.U.: 110.000,00 € IVA exclòs, anuals
- ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U: 1.250,00 € IVA exclòs, anuals
En quant al compromís d’incorporació dels següents productes d’alimentació bàsica
adaptada:
1) Gelificant en pols sense sucre.
2) Aigua gelificada saboritzada, textura gel, baixa en sodi, amb i sense sucre.
3) Purés industrials de fruites amb alt contingut en fibra, sense sucre afegit,
aptes per les dietes sense sal, sense lactosa i sense greixos.
4) Flams industrials de fruites, aptes per dietes diabètiques, sense sal, sense
gluten, sense lactosa i sense greixos.
Tots els licitadors presenten els quatre (4) compromisos excepte l'empresa
MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.U que en presenta tres (3), NO es compromet a
l' «aigua gelificada saboritzada, textura gel, baixa en sodi, amb i sense sucre.»
Seguidament s'obre el sobre 2 que conté l'oferta econòmica i es constata que les
propostes de les empreses licitadores s’adapten al model contingut a l’annex 2 (Model
d’oferta econòmica) del PCAP. Les ofertes són les següents:
- SODEXO IBERIA, S.A.:
pensió completa: 0,18 % de baixa
mitja pensió: 0,18 % de baixa
- CATERING LA HACIENDA, S.L.:
pensió completa: 3,70 % de b
mitja pensió: 1,97 % de baixa
- SERUNION, S.A.:
pensió completa: 7 % de baixa
mitja pensió: 7 % de baixa
- ISS SOLUCIONES DE CATERING, S.L.:
pensió completa: 5,40 % de baixa
mitja pensió: 5,40 % de baixa
- MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.U.:
pensió completa: 0,1 % de baixa
mitja pensió: no ofereixen cap % de baixa
- ARAMARK SERVICIOS DE CATERING,S.L.U:
pensió completa: 6,51 % de baixa
mitja pensió: 4,48 % de baixa
A les 13’25 hores la secretària delegada acorda interrompre la Mesa de contractació a
l’objecte de realitzar la valoració d’ambdós criteris.
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A les 13’35 hores es reprèn l’acte i la secretària comunica el resultat de la valoració
realitzada:

Preu

oferta
millores

51,82
55,94
60,00
58,08
51,71
59,30

45.300,00
4.132,23
15.000,00
9.917,36
110.000,00
1.250,00

Compromí
Puntuació s qualitat
millores productes Puntuació
(30)
(10)
total
12
1
4
3
30
0

10
10
10
10
7
10

SODEXO IBERIA, SA
CATERING LA HACIENDA, SL
SERUNION, SA
ISS SOLUCIONES DE CATERING, SL
MEDITERRANEA DE CATERING, SLU
AMARARK SERVICIOS DE CATERING SLU

74,17
67,07
74,09
70,78
88,71
69,64

A la vista d'aquest resultat, la Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte relatiu al servei de cuina i alimentació per a la
residència de persones majors de Felanitx, a l’empresa MEDITERRANEA DE
CATERING, S.L.U. previ requeriment per part de l'òrgan de contractació de la
documentació que acrediti els requisits de capacitat, representació, solvència,
classificació i habilitació professional en els termes que s’assenyalen en la clàusula
20.2. del PCAP i l'acreditació de que es troba al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries amb l’Estat, amb el Consell de Mallorca, amb l'IMAS, i amb la
Seguretat Social, i constitueixi la garantia definitiva que sigui procedent.
A les 13 hores i 55 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 Pujadas

La cap de la Secció d’Ingressos
del Servei de Gestió Econòmica

La directora de la
Residència de Felanitx

Francesca Ramis Ferriol

Apol·lònia Vanrell Pons
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