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Acta  de la Mesa de Contractació constituïda per qua lificar la  documentació general
presentada per SODEXO IBERIA, S.A.,  proposada  com adjudicatària del contracte
relatiu al servei de cuina i alimentació per a la R esidència de persones majors
de Felanitx, mitjançant procediment obert i tramita ció ordinària.

Assistents:

Presidenta: Sra. Margalida Fullana Arrom, directora Insular d¡Atenció a la Dependència.

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. 
- Sra.  Apol·lònia Vanrell Pons, directora de la Residència de Felanitx.

Secretari: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnic d’Administració general de la Secció jurídica
administrativa de l’IMAS.

A Palma, 22 de desembre de 2015

A les 13 hores i 15 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per  qualificar  la  documentació  general  presentada  per  SODEXO  IBERIA,  S.A., empresa
licitadora proposada com a adjudicatària del contracte del servei de cuina i alimentació per a
la Residència de persones majors de Felanitx.

La secretaria delegada explica que a la Mesa de Contratació de dia 1 de desembre de 2015
es va proposar com adjudicatari del contracte a l'empresa licitadora  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  la  constitució  de  la  garantia  definitiva
corresponent.

En data 2 de desembre de 2015, mitjançant resolució de la presidenta de l'IMAS, es va requerir al
licitador  MEDITERRANEA  DE  CATERING,  S.L.U.  perquè  presentés  la  documentació  abans
esmentada i dipositàs la garantia corresponent i es varen classificar les proposicions presentades per
ordre decreixent següent:

   1) MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.U.
   2) SODEXO IBERIA, S.A.

 3) SERUNION, S.A.
 4) ISS SOLUCIONES DE CATERING, S.L.

   5) ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U
   6) CATERING LA HACIENDA, S.L.

En data 9 de desembre de 2015 l'empresa MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.U. comunica que
retira la oferta presentada a la licitació del contracte.
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L'òrgan de contractació, va requerir al licitador SODEXO IBERIA, S.A. perquè presentés la
mateixa documentació.

Després  d’examinar  detalladament  la  documentació  presentada  en  temps  i  forma  per
SODEXO IBERIA, S.A.,  la Mesa de contractació acorda per unanimitat que la documentació
és correcta i que l’esmentada empresa pot ser adjudicatària d’aquest contracte, per un import
total  màxim  de nou-cents  cinquanta-vuit  mil  set-cents  cinquanta  euros  amb deu cèntims
(958.750,10 €), IVA (10 %) inclòs, i amb les millores següents:

a)  SODEXO  IBERIA,  S.A.  es  compromet  a  realitzar  una  inversió,  en  cada  
anualitat  i  les  possibles  pròrrogues,  per  a  millores  en  el  servei  de  cuina  de  
cinquanta-quatre mil vuit-cents tretze euros anuals (54.813,00 €/any) IVA inclòs.

b)  SODEXO  IBERIA,  S.A.  es  compromet  a  incorporar  els  següents  productes  
d'alimentació bàsica adaptada: 

- Gelificant en  pols sense sucre.
- Aigua gelificada saboritzada, textura gel, baixa en sodi, amb sucre i 
sense sucre.
- Purés industrials de fruites amb alt contingut amb fibra, sense sucre 
afegit, aptes per les dietes sense sal, sense lactosa i sense greixos.
- Flams industrials de fruites, aptes per dietes diabètiques, sense sal, 
sense gluten, sense lactosa i sense greixos.

A les a les 13 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
La presidenta de la Mesa

Vocals:

La secretària delegada La interventora delegada

Inmaculada Borrás Salas Francisca Martorell Pujadas

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

Francesca Ramis Ferriol  Apol·lònia Vanrell Pons
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