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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qua lificar la documentació general 
presentada per les empreses EL CORTE INGLÉS S.A. i BARNA IMPORT MÉDICA 
S.A. a la licitació del contracte del subministrame nt de llenceria per a la Residència 
de pensionistes la Bonanova, mitjançant procediment  obert i tramitació ordinària 

 
Assistents: 
 
President: Sr. Álvaro Celdrán Rasines, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 
(lMAS) 
 
Vocals:  

- Sra. Amparo Solanes Calatayud, en substitució de la secretària delegada de 
l’IMAS. 

- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada de l’IMAS. 
- Sra. Francisca Ramis Ferriol, cap de la Secció d’Ingressos del Servei de Gestió 

Econòmica de l’IMAS.  
- Sr. Antoni Cantallops Cantallops, en substitució de la directora de la residència La 

Bonanova 
 
Secretari: Sra. Antònia Nicolau Llabrés, tècnic d’Administració general de la Secció 
jurídica administrativa de l’IMAS. 
 
A Palma, 21 de gener de 2014. 
 
A les 9 hores i 35 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que 
precedeix, per qualificar la documentació general presentada per EL CORTE INGLÉS S.A. 
i BARNA IMPORT MÉDICA, S.A., empreses licitadores proposades com a adjudicatàries 
del contracte del subministrament de llenceria per a la Residència de pensionistes la 
Bonanova d’acord amb la següent distribució per lots: 
  
 - EL CORTE INGLÉS, SA: 
            LOT 2:   3.000 u. Llençols (amb anagrama) 
                   2.000 u. fundes coixinera (amb anagrama) 
                                    500 u. cobertors blancs (amb anagrama) 
 - BARNA IMPORT MEDICA, SA: 
                                  LOT 3:  1.500 u. Moletons amb ales 
 
Després d’examinar detalladament la documentació presentada per aquestes empreses, 
la Mesa de contractació per unanimitat acorda que la documentació presentada per EL 
CORTE INGLÉS, SA és correcta, es fa constar que la solvència econòmica, financera i 
tècnica d’aquesta empresa es va presentar al sobre 1, per tant aquesta empresa pot ser 
adjudicatària del lot 2 d’aquest. 
 
Pel que fa a l’empres BARNA IMPORT MÉDICA, SA la Mesa de Contractació acorda 
requerir-la   per a què, abans de dia 23 de gener a les 14 hores davant el registre General 
de l’IMAS, presenti respecte a la solvència tècnica professional, els principals 
subministraments efectuats durant 2 anys més, atès que només s’ha presentat els 
subministres de tres anys (2011, 2012 i 2013) això d’acord amb el quadre F.2 del plec de 
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clàusules administratives particulars sobre els mitjans d’acreditació de la solvència 
tècnica:  
 
 “Relació dels principals subministraments efectuats durant els cinc últims anys, 
 indicant els  imports, dates i destinatari públic o privat. Els subministraments 
 efectuats s’acrediten  mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, 
 quan el destinatari és una  entitat del sector públic o quan el destinatari és un 
 comprador privat, mitjançant un certificat  expedit per aquest o, a falta d’aquest 
 certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.”  
 
amb l’advertiment que, de no fer-ho, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, i en 
aquest cas es procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, per 
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest requeriment s’entendrà 
realitzat amb l’exposició d’aquesta acta al perfil del contractant de la web de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials (www.imasmallorca.com).  
 
A les a les10 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: 
               En substitució de 
               la secretària delegada  La interventora delegada   
 
               Amparo Solanes Calatayud  Francisca Martorell Pujadas  
  
 
 
        
               La cap de la Secció d’Ingressos                En substitució de la directora 
  de la residència la Bonanova 
   
     Francisca Ramis Ferriol     Antoni Cantallops Cantallops 


