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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per per  qualificar la documentació
presentada  per  COTOTEX  S.L.,  EL  CORTE  INGLÉS  S.A.  i  BARNA  IMPORT
MEDICA S.A. , proposats com a adjudicataris dels lots 1, 2, 3 i  4 del contracte  de
subministrament  de  productes  de  llenceria  per  a  la  Residència  mixta  de
pensionistes la Bonanova 

Assistents:

President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(lMAS).

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas,  secretària delegada de l’IMAS.
-  Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS,
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, Cap del Servei de Gestió Econòmica
- Sra. Elena Lluch Cerdá, Directora de la Residència La Bonanova 

Secretària: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnica d’administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 3 d'abril de 2017

A les 10:05 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix per
qualificar la documentació presentada per  COTOTEX S.L., EL CORTE INGLÉS S.A. i
BARNA  IMPORT  MEDICA  S.A. , en  contestació  al  requeriment  que  se  li  va  fer
mitjançant resolució de la presidenta de 27 de febrer de 2017, en el marc del contracte
de subministrament de productes de llenceria per a la Residència mixta de pensionistes
la Bonanova. 

Després d’examinar detalladament la documentació presentada per COTOTEX S.L., la
Mesa  constata que a la documentació presentada s’ha observat el defecte o omissió
següent:

a) No ha presentat l'Annexe 6 relatiu a les clàusul es de consentiment per al
tractament de dades de caràcter personal del profes sionals adscrits a la prestació

Després d’examinar detalladament la documentació presentada per EL CORTE INGLÉS
S.A., la Mesa  constata que a la documentació presentada s’ha observat el defecte o
omissió següent:

a)  No  ha  presentat  els  Annexes  5  i  6  relatius  a  les  clàusules  de
consentiment per al tractament de dades de caràcter  personal 
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Després d’examinar detalladament la documentació presentada per  BARNA IMPORT
MEDICA S.A. ,  la Mesa  constata que a la documentació presentada s’ha observat el
defecte o omissió següent:

a) No ha presentat la documentació que acrediti els  requisits de solvència
econòmica, financera i tècnica en els termes que s’ assenyalen en la clàusula 20.2 i
a la lletra F el quadre de característiques del con tracte.

b)  No  ha  presentat  els  Annexes  5  i  6  relatius  a  les  clàusules  de
consentiment per al tractament de dades de caràcter  personal 

Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a les empreses  COTOTEX S.L.,  EL
CORTE INGLÉS S.A. i BARNA IMPORT MEDICA S.A. per a què, abans de dia 7 d'abril
de 2017, a les 14.00h , esmenin davant el Servei Jurídicoadministratiu les deficiències
esmentades,  amb  l’advertiment  que,  de  no  fer-ho,  no  podrà  ser  adjudicatari  del
contracte. 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 10:20 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

 Sra. Inmaculada Borràs Salas    Francisca Martorell Pujadas,

Cap del Servei de Gestió Econòmica                  Directora de la Residència La Bonanova

    

                    

    Sra. Francisca Ramis Ferriol                                             Sra. Elena Lluch Cerdá
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