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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per obr ir el sobre que conté la
proposta  tècnica  relativa  als  criteris  avaluables  m itjançant  l'aplicació  de
fórmules en relació a la contractació  del subminist rament de quatre  vehicles
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, dos per a la residència Llar
dels  Ancians  i  dos  per  la  residència  de  Felanitx,  g estionades  per  l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment o bert i tramitació ordinària

Assistents:

Presidenta:  Sra.  Regina  Moll  Kammerich,  directora  insular  d'Atenció  a  la
Dependència en substitució del director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

Vocals: 
- Sra. Immaculada Borras Salas, secretària delegada.
- Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, Cap del Servei de Gestió Econòmica
- Sra. Mª Ángeles Fernández Valiente, cap del Servei d'Atenció a la Depen-

dència.

Secretària:  Sra.  Jerónima  Morey  Company,  tècnica  d’administració  general  del
Servei jurídicadministratiu de l’IMAS.

A Palma, 2 de desembre de 2016.

A les 12:05 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per  l'obertura del  sobre  3  que  conté  la  proposta  tècnica  relativa  als  criteris
avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules en relació a la licitació del contracte del
subministrament de quatre vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda,
dos  per  a  la  residència  Llar  dels  Ancians  i  dos  per  la  residència  de  Felanitx,
gestionades per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària.

Asisteixen a l'acte :

- El Sr. Joan Sastre Mulet, responsable de flotes i el Sr. Toni Coruillo Gomila, director
gerent, en representació de l'empresa MULTIAUTO Palma.

Per  part  de  la  secretària  de  la  Mesa  s’informa que, una  vegada  examinada  la
documentació presentada per les empreses: MOTOR MALLORCA, SA, MULTIAUTO
PALMA,  SL  I  AUTOMÓVILES  COLL,  SA   es  constata  que  ha  esmenat  les
deficiències detectades a la documentació administrativa i, per tant, la Mesa acorda
admetre-les a la licitació.
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A continuació s'obren els sobres 3 que contenen la proposta tècnica de DIBAUTO
PLUS SA, MULTIAUTO PALMA, SL, AUTOMÓVILES COLL, SA I TRANSFORMA
21,  SL.,  relativa  als  criteris  avaluables  mitjançant  l'aplicació  de  fórmules  i  es
procedeix  a  la  lectura  del  contingut  dels  sobres  i  de  les  millores  ofertes  pels
licitadors. 

L'empresa MOTOR MALLORCA no ha presentat sobre 3.

La  Mesa  acorda  sol·licitar  un  informe  als  tècnics  del  Servei  d'Atenció  a  la
Dependència per avaluar aquests criteris d’acord amb la lletra B. b), c) i d) del plec
de clàusules administratives. Una vegada elaborat aquest informe, es convocarà als
interessats a l’acte de lectura d’aquest informe i d’obertura dels sobres núm. 2  que
contenen l’Oferta econòmica.

Es convida  les  persones assistents  que examinin  la  documentació i  exposin  les
observacions o reserves que considerin oportunes contra l’acte celebrat.

A les 12 hores i 55 minuts la presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a
secretària, aquesta acta. 

La secretària de la Mesa    Vist i plau
            La presidenta de la Mesa

Vocals:
            La secretària delegada                                 La interventora delegada
           

          Immaculada Borras Salas  Francisca Martorell Pujadas

La cap del Servei
de Gestió Econòmica              La cap del  Servei  d'Atenció  a la  

Dependència

Fracesca Ramis Ferriol Mª Ángeles Fernández Valiente
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