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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. Teresa Bàrbara Vallespir Acosta, directora insular d'Inclusió Social, en
substitució del Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(lMAS).
 
Vocals: 

- Sra. Immaculada Borrás 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, 28 de desembre de 2016

A les 09:30 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.

Assisteixen a l'acte :

- El Sr. Vicente Calderón Prieto, en representació de l'empresa MOTOR MALLORCA
SA.

-  El  Sr.  Joan  Sastre  Mulet  i  el  Sr.  Antoni  Corvillo  Gomila,  en  representació  de
l'empresa MULTI-AUTO Palma, SL.

Una vegada examinat l'escrit de aclariment presentat per l'empresa MULTI-AUTO
PALMA SL dia 12 de desembre, en relació al  punt 2.1 del plec de prescripcions
tècniques per tal de confirmar si tenen la capacitat de combinar de manera dinàmica
la  possibilitat  de  configurar  el  vehicle  amb 1,  2,  3  o  4  PMR,  i  les  explicacions
donades en aquest acte pel Sr. Sastre i pel Sr. Corvillo en referència a l'escrit, la
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mesa  acorda  que  la  proposta  tècnica  presentada  per  MULTI-AUTO  PALMA SL
compleix els requisits tècnics exigits al plec de prescripcions tècniques.

La cap del Servei d'Atenció a la Dependència llegeix l'informe tècnic de valoració de
les millores tècniques emès el dia 27 de desembre de 2016 que s'adjunta con annex
a aquesta acta, de les empreses TRANSFORMA 21, SL i MULTI-AUTO PALMA, SL
que compleixen les  característiques obligatòries  del  contracte.  Així  mateix,  es  fa
constar que l'empresa MOTOR MALLORCA SA no ha presentat sobre 3.

Puntuacions TRANSFORMA 21, SL Mul�-Auto

Palma, SL

Millores Tècniques 14 14

Extensió Garan�a 10 8

Millora termini d'entrega 10 10

TOTAL 34 32

Es convida les persones assistents que exposin les observacions o reserves que
considerin oportunes sobre l'informe esmentat i ningú fa cap observació.

La Mesa de Contractació aprova per unanimitat l'informe esmentat.

Es  procedeix  a  obrir  el  sobre  núm.  2  (Oferta  econòmica)  de  les  empreses
TRANSFORMA 21, SL, MULTI-AUTO PALMA, SL i MOTOR MALLORCA SA. 

En   primer  lloc  es  revisa  la  proposta  tècnica  que  MOTOR MALLORCA SA  va
presentar,  de  manera  errònia,  dins  el  sobre  2  (Oferta  econòmica) per  tal  de
comprovar  que  compleixi  les  característiques  obligatòries  del  contracte.  A  la
comprovació es constata que no compleix les característiques quant a la cilindrada i
a la amplada dels vehicles i que per tant que l'empresa MOTOR MALLORCA SA ha
de ser exclosa de la licitació.

El  representant  de  l'empresa  MOTOR  MALLORCA SA  no  està  d'acord  amb
l'exclusió de l'empresa i expressa les seves discrepàncies amb els criteris utilitzats i
manifesta que el seu model ofertat, tot i  que té un cubicatge de 1999cc és més
eficient que altres del mercat amb cilindrada de 2100cc i en quant a l'amplada del
vehicles demana si per mesurar l'amplada es tenen en compte els retrovisors o no. 

Posteriorment, es constata que les propostes dels altres dos licitadors s’adapten al
model  contingut  a  l’annex  2  (Model  d’oferta  econòmica)  del  Plec  de  clàusules
administratives particulars (PCAP) que regeix el contracte en qüestió.

S’interromp la Mesa per procedir a fer la puntuació de les ofertes d’acord amb el
PCAP. Una vegada puntuades les ofertes es reprèn la Mesa i la secretària delegada
exposa la puntuació final: 
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La Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació que requereixi a
l'empresa MULTI-AUTO PALMA SL,  que és  la  que ha  obtingut  millor  puntuació
perquè presenti una sèrie de documentació i constitueixi la garantia definitiva en els
termes del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

A les 10 hores i 10 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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