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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qualificar la documentació general
presentada per les empreses GERODAN, S.COOP. i TOTAL EQUIP SL a la licitació del
contracte del subministrament del lot 1 (Taules i cadires) i del lot 2 (Mobles aparador) del
mobiliari geriàtric per a la Residència de pensionistes la Bonanova, per a l'any 2015,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària
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. Francesca Ramis Ferriol, cap de la Secció d'Ingressos del Servei de Gestió
Econòmica de l’IMAS.
- Sr. Antoni Cantallops Cantallops, administrador de la Residència la Bonanova.
Secretari: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció jurídica
administrativa de l’IMAS.
A Palma, 1 de desembre de 2015
A les 13 hores i 45 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
qualificar la documentació general presentada per GERODAN, S.COOP. i TOTAL EQUIP SL,
empreses licitadores proposades com a adjudicatàries del contracte del subministrament del lot 1
(Taules i cadires) i del lot 2 (Mobles aparador), respectivament, del mobiliari geriàtric per a la
Residència de pensionistes la Bonanova, per a l'any 2015.
Després d’examinar detalladament la documentació presentada per GERODAN, S.COOP. i TOTAL
EQUIP SL, la Mesa de contractació per unanimitat acorda que la documentació és correcta i que
les esmentades empreses poden ser adjudicatàries dels lots 1 i 2 d’aquest contracte,
respectivament.
Es fa constar que la solvència de l'empresa GERODAN, S.COOP. així com les clàusules de

consentiment per al tractament de dades de caràcter personal de les dues empreses ja
varen ser presentades dins el sobre núm. 1 presentat amb la seva oferta.
A les a les 14 hores el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària de la Mesa
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