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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qua lificar la documentació
general presentada per les empreses BARNA IMPORT ME DICA SA, BUSQUETS
UNIFORMIDAD  SLU  i  EPI  BALEAR  SL  a la licitació del  contracte de
subministrament de vestuari i equips de protecció i ndividual per al personal
dels  centres  residencials  de  l’Institut Mallorquí d ’Afers Socials, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària

President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent  de l'Institut  Mallorquí  d'Afers
Socials 

Vocals: 
- Sra. Inmaculada Borrás Salas, secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sra.  Francesca Ramis Ferriol,  cap de la Secció d'Ingressos del Servei de

Gestió Econòmica
- Sra. Mª Encarnación Rodríguez Torres,  tècnica de l’àrea de Gent Gran

Secretària: Sra. Catalina  Comella  Bosch, tècnica d’administració general de la
Secció jurídica administrativa de l’IMAS.

A Palma, 13 de novembre  de 2015

A les 9,05 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per qualificar la documentació general presentada per les  empreses  licitadores
proposades  com  a  adjudicatàries  BARNA  IMPORT  MEDICA  SA  (LOT  1),
BUSQUETS UNIFORMIDAD SLU (LOTS 2  i 3 ) i  EPI BALEAR SL (LOT 6) , dels
lots 1, 2, 3 i  6 del contracte del subministrament  de vestuaris i equips de protecció
individual   per al  personal  dels centres residencials de l’Institut  Mallorquí d’Afers
Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Després d’examinar detalladament la documentació presentada per BUSQUETS
UNIFORMIDAD SLU  la Mesa de contractació per unanimitat acorda:

1. Que la documentació és correcta i que l’esmentada empresa pot ser adjudicatària
dels lots 2 (Jaquetes màniga llarga) i 3 (Sabates) d'aquest contracte.

2. Pel que fa a les empreses BARNA IMPORT MÉDICA SA i  EPI BALEAR SL la
Mesa de Contractació acorda requerir-les  per a què, abans de dia 18 de novembre
a  les  14  hores  davant  el  registre  General  de  l’IMAS,  presentin  la  segúent
documentació:
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- BARNA IMPORT MÉDICA SA : DNI del representant de l'empresa i l'annex 7 relatiu
a la clàusula del consentiment per al tractament de dades de caràcter personal.
- EPI BALEAR: el document fefahent acreditatiu de l'existència de la representació i
de l'ambit de les seves facultats i, per a contractar,  validat per l'assessoria jurídica
de l'IMAS.

3.  Exposar aquesta Acta al perfil del contractant de la web de l'IMAS
(www.imasmallorca.com).

A les 9,30  hores la  presidenta  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

 Inmaculada Borrás Salas Francisca Martorell Pujadas

La cap de la Secció d'Ingressos La tècnica de l’àrea de Gent Gran
 del Servei de Gestió Econòmica

  Francesca Ramis Ferriol Mª Encarnación Rodríguez Torres
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