
Servei Jurídicoadministratiu
Ref.: JMC
Document: Acta
SUB 02/17

Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  obr ir  el  sobre  que  conté
l'oferta econòmica en relació a la contractació del  subministrament de quatre
vehicles  adaptats  per  a  persones  amb  mobilitat  redu ïda,  dos  per  a  la
residència Llar dels Ancians i dos per la residènci a de Felanitx, gestionades
per  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials,  mitjançan t  procediment  obert  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. Catalina Comella Bosch, tècnica d’administració general del  Servei
Jurídicadministratiu de l’IMAS.

A Palma, 9 de desembre de 2016

A les 11,10 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix,
per l'obertura del sobre 2 que conté l'oferta econòmica  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  i  el  Sr.  Antoni  Corvillo  Gomila,  en  representació  de
l'empresa MULTIAUTO Palma.
- El Sr. Miguel Ángel Román, en representació de l'empresa DIBAUTO PLUS SA.

Una vegada examinades les propostes tècniques, a petició de l'àrea d'Atenció a la
Dependència  la  mesa acorda  demanar  a  l'empresa  MULTIAUTO PALMA SL un
aclariment en relació al punt 2.1 del plec de prescripcions tècniques  que estableix
«Els vehicles a subministrar seran nous, de primera mà, tipus furgoneta de 9 places,
inclòs el conductor, per a transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda (PMR)
que  ofereixen  l'opció  de  combinar  places  PMR  amb  pl aces  normals,  amb
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possibilitat  de transportat  fins a 4 PMR,  amb dues portes davanteres laterals
d'accés»  en el sentit  de confirmar si tenen la capacitat de combinar de manera
dinàmica  la  possibilitat  de  configurar  el  vehicle  amb  1,  2,3  o  4  PMR,  amb  la
conseqüent  pèrdua de places  normals  segons la  configuració  escollida  en cada
moment.

Els representants de l'empresa MULTIAUTO PALMA SL es donen per assabentats i
manifesten que presentaran un escrit aclarint aquest extrem.
La mesa acorda esperar a tenir l'aclariment de l'empresa  MULTIAUTO PALMA SL
per convocar via perfil del contractant la propera mesa de contractació on es donarà
lectura a l'informe tècnic de valoració de l'Àrea i s'obriran els sobres 2 relatius a
l'oferta econòmica dels licitadors admesos.

A les 11 hores i 35 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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