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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per la qualificació de la
documentació presentada per LINET IBERIA, SLU prèvia a l'adjudicació
del contracte del subministrament de mobiliari 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 Julià, secretària delegada.
Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
Sr. Bernat Torres Ripoll, en substitució de la cap de Servei de Gestió
Econòmica de l’IMAS.
Sr. Antoni Cantallops Cantallops, en substitució de la directora de la residència La Bonanova

Secretària: Sra. Antònia Nicolau Llabrés tècnica d’administració general de la
Secció jurídica administrativa de l’IMAS.
A Palma, 18 d'octubre de 2017
A les 13 hores i 35 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma
que precedeix, per qualificar la documentació presentada per l'empresa
licitadora LINET IBERIA, SLU, en contestació al requeriment que se li va fer
mitjançant resolució de la presidenta de 28 de setembre de 2017, en relació al
contracte del subministrament de mobiliari de la residència La Bonanova,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
La Mesa de Contractació després d'examinar detalladament la documentació
ha observat la següent omissió:
- No s'ha presentat l'annex 5 del plec de clàusules administratives particu
lars «Clàusula de consentiment per al tractament de dades de caràcter
personal»
La Mesa de contractació acorda requerir a l'empresa LINET IBERIA, SL per a
C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669

què, abans de dia 24 d'octubre de 2017 a les 14 hores presenti l'annex 5,
emplenat i firmat pel representant legal de l'empresa, davant el Registre
General de l’IMAS, amb l'advertiment que de no fer-ho així no serà admesa a la
licitació.
A les 13 hores i 55 minuts el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com
a secretària, aquesta acta.
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El president de la Mesa

Vocals:
La secretària delegada

La Interventora delegada

Mª Angels Vanrell Julià

Francisca Martorell Pujades

En substitució de la cap de
Servei de Gestió Econòmica

En substitució de la directora
de la residència La Bonanova

Bernat Torres Ripoll

Antoni Cantallops Cantallops

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761669

