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Acta  de  la  mesa  de  contractació  relativa  a la licitació del  contracte  del
subministrament i gestió de productes alimentaris de la Residència Llar d'Ancians,
Residència  Huialfàs i  Llars del  menor,  mitjançant  procediment obert  i  tramitació
ordinària

Assistents:

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

Vocals: 
- Inmaculada Borrás Salas , secretària delegada.
- Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Francesca Ramis Ferriol, cap de la Secció d’Ingressos del Servei de Gestió Econòmica.
- Josefina Márquez Martínez, TGM de Gestió Econòmica Llar dels Ancians 

Secretària:  Catalina  Comella  Bosch,  tècnica  d’administració  general  del  Servei
Juridicoadministratiu.

A Palma, 3 de febrer de 2016

A les 10 hores i 30 minuts s'ha constituït la mesa de contractació, en la forma descrita, 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 Huialfàs i Llars del menor.

La secretària informa que SERUNION ha presentat la documentació requerida per l'acord
de la mesa de contractació de dia 27 de gener de 2016 dins el termini atorgat.

Així  mateix  informa  que  està  pendent  de  resoldre  el  recurs  d'alçada  presentat  per
l'empresa  SODEXO  IBERIA  SA  contra  la  resolució  de  requeriment  de  documentació
prèvia  a  l'adjudicació  en  què  es  classifiquen  les  propostes  presentades  per  ordre
decreixent.  Assabentada  d'aquest  fet,  la  Mesa  proposa  a  l'òrgan  de contractació  que
suspengui el procediment d'adjudicació fins que es resolgui el recurs d'alçada atès que
així ho sol·licita la recurrent  i per evitar possibles perjudicis a qualsevol dels licitadors.

A  les  10  hores  i  50 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
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La cap de la Secció d’Ingressos
del Servei de Gestió Econòmica                   TGM de Gestió Econòmica Llar
dels Ancians
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