ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT: SERVEIS DE GESTIÓ DEL CENTRE DE DIA DE SANT LLORENÇ, CENTRE DE
DIA DE SON CARRIÓ, MENJADOR SOCIAL DE SON CARRIÓ, SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
I SERVEI DE REPARTIMENT DE MENJAR A DOMICILI
Dia: 18 de juliol de 2014
Horari: de 13.30 a 14.00 h
Membres assistents:
Joan Santandreu Servera, president
Maria Galmés Mesquida, regidora
Antoni Crespí Serra, interventor
Joan Antoni Salas Rotger, funcionari
Pere Josep Llull Vives, secretari de la Mesa
Proposicions presentades:
- LIREBA Serveis Integrats SL (R/E: 2804/2014)
- Valoriza Servicios a la Dependencia SL (R/E: 2816/2014)
- EULEN Servicios Sociosanitarios SA (R/E: 2817/2014)
- INTRESS (R/E: 2834/2014)
- Geriátrico Manacor SA (R/E: 2846/2014)
S’obren els sobres 1 de les proposicions de les empreses licitadores, que contenen, excepte en
els casos que s’especifiquen després, els documents següents:
- Acreditació de la personalitat.
- Acreditació de la representació.
- Acreditació de la solvència.
- Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les prohibicions per contractar.
- Compromís de dedicar o d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o
materials suficients.
- Declaració sobre la intenció de subscriure subcontractes.
- Declaració relativa al grup empresarial al qual pertany l’empresa o de no pertànyer a cap
grup.
Vista la documentació, la Mesa ACORDA:
1. Declarar constituïda la Mesa de Contractació.
2. Requerir a INTRESS que presenti en el termini de tres dies hàbils, d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars, el document següent:
- Declaració relativa al grup empresarial al qual pertany l’empresa o de no pertànyer a cap grup.
3. Requerir a LIREBA que presenti en el termini de tres dies hàbils, d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars, el document següent, amb relació a la solvència tècnica:
- Indicació del personal tècnic integrat a l’empresa participant en el contracte.
4. Declarar admeses la resta de proposicions presentades, ja que compleixen els requisits
exigits als plecs de clàusules administratives particulars i tècniques.

