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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  qualificar  la  documentació
general presentada per a la licitació del contracte del servei  postal,  telegràfic i
burofax  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials mitjançant  procediment  obert  i
tramitació ordinària

 
Assistents:

Presidenta: Sra. Caterina Mas Bennassar, en substitució del director gerent de l'IMAS. 
             
Vocals:  

- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada de l’IMAS.         
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS:             
- Sra. Francesca Ramis Ferriol,  cap del Servei de Gestió Econòmica.
- Sr. Guillem Ripoll Buades, cap de negociat de Serveis Generals.

Secretària: Sra. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general. 

A Palma, 20 de juny de 2017

A les 12:30 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
procedir a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors que han
optat a la contractació del servei, telegràfic i burofax de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Per  part  de  la  secretària  de  la  Mesa  s’informa  que, havent  finalitzat  el  termini  de
presentació d’ofertes, les empreses licitadores que han presentat la documentació al
Registre General són les següents:

- SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA

Tot seguit es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 que conté la documentació general
presentada  pel  licitador  que  ha  presentat  l’oferta  al  Registre  General.  Després
d’examinar detalladament la documentació, la Mesa de Contractació acorda,  admetre-la
a la licitació  atès que la documentació presentada és complerta.

Amb tot, s’anuncia que la Mesa de Contractació es reunirà el proper dia 23 de juny de
2017 a les 13:00 hores,  en sessió pública, a la sala d’actes de l'IMAS (C/ del General
Riera,  67,  07010  Palma)  per  a  l'obertura  del  sobre  2  que  contené  la  proposició
econòmica.
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A les 12:35 hores 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 del Servei El cap de Negociat 
de Gestió Econòmica                       de Serveis Generals       

Francesca Ramis Ferriol Guillem Ripoll Buades
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