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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la
documentació presentada per TECSA MONTAJES S.L., en relació a la
licitació del contracte del subministrament de taquilles per als vestuaris
del personal de la Residència de Pensionistes La Bonanova, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària
Assistents:
President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials (lMAS).
Vocals:
- Sra. Mª Àngels Vanrell, secretària delegada de l’IMAS.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió Econòmica de
l’IMAS.
- Sr. Antoni Cantallops Cantallops, administrador de la Residència La Bonanova.
Secretària: Sra. Cristina Pareja
Juridicoadministratiu de l’IMAS

Hagenares,

tècnica

del

Servei

A Palma, 9 de novembre de 2017
A les 13:40 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que
precedeix, per qualificar la documentació presentada per TECSA MONTAJES
S.L., en contestació al requeriment que se li va fer mitjançant resolució de la
presidenta de l'IMAS de 25 d'octubre de 2017, en el marc del contracte del
subministrament taquilles per als vestuaris del personal de la Residència de
Pensionistes La Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
Després d'examinar aquesta documentació presentada per l'empresa TECSA
MONTAJES S.L., la Mesa de Contractació observa les omissions següents:
a) No s'ha acreditat la solvència econòmica i financera: acreditació del vo-

lum anual de negoci (Clàusula F.1. del Quadre de característiques del
contracte, d'acord amb les Clàusules 5 i 20.2. del Plec de Plec de clàusules administratives particulars).
b) No s'ha presentat l'Annex 5: «Clàusula de consentiment per al tractament de dades de caràcter personal» del Plec de clàusules administratives particulars).
c) No s'ha pogut obtenir el certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'AEAT.
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Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a TECSA MONTAJES S.L. per a
què, abans de dia 14 de novembre de 2017 a les 14:00 h, esmeni davant el
Servei Juridicoadministratiu les omissions esmentades, amb l’advertiment que,
de no fer-ho, no serà admesa a licitació. Aquest requeriment s’entendrà
realitzat amb la exposició d’aquesta Acta al perfil del contractant de la web de
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (www.imasmallorca.com).
A les 14:10 hores 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

Mª Àngels Vanrell Julià

Francisca Martorell Pujadas

La la cap del Servei de Gestió
de Gestió Econòmica

L'administrador de la Residència
La Bonanova

Francesca Ramis Ferriol

Antoni Cantallops Cantallops
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