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REQUERIMENT A: EL CORTE INGLÉS S.A.

Reunida la Mesa de Contractació en data 8 gener de 2018 per a la qualificació de la
documentació presentada per  EL CORTE INGLÉS S.A.  i  DIVISIÓN ANATÓMICOS
S.L. en relació a l´adjudicació del Lots 2,3,4 i 5 del contracte administratiu següent: 

SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A PERSONAL DE LES R ESIDÈNCIES
DE L´IMAS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ  ORDINÀRIA

Us comunicam que, revisada la documentació administrativa aportada per l´empresa
EL CORTE INGLÉS S.A., s’han observat els defectes o omissions següents:

- a) No s'ha aportat e el document fefaent acreditatiu de l´existència de la
representació del Sr. Alfredo Faustino Barjadí i de l´àmbit de les seves
facultats per a licitar i contractar en representació de l´empresa EL COR-
TE INGLÉS S.A., degudament inscrit en el Registre Mercantil segons l
´establert a l´apartat b de la clàusula 20.2. del Plec de Plec de clàusules
administratives particulars).

- b) No s'ha presentat l'Annex 5: «Clàusula de consentiment per al tracta-
ment de dades de caràcter personal» del Plec de clàusules administrati-
ves particulars.

- c) No s´ha presentat l´Annex 9: «Declaració responsable relativa a la vi-
gència del càrrec que autoritza la representació» del Plec de clàusules
administratives particulars.

- d) El rebut de l´impost sobre activitats econòmiques (IAE) presentat és el
de l´any 2016 i es requereix el darrer rebut, és a dir, el de l´any 2017, se-
gons l´establert en la clàusula 20.3.a) del Plec de clàusules adminitrati-
ves particulars.

Per la qual cosa, us requerim per a què,  abans del dia 15 de gener de 2018 a les
14:00 h , esmeneu davant el Registre General de l’IMAS les esmentades deficiències. 

En cas de no esmenar-les la vostra plica no serà admesa a licitació.

Palma, 10 de gener de 2018
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