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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per qua lificar l'escrit d'al·legacions
presentat  per  l'empresa  DIBAUTO  PLUS  SA  a  la  licit ació  del  contracte  del
subministrament  de  quatre  vehicles  adaptats  per  a  p ersones  amb  mobilitat
reduïda,  dos per  a la residència Llar  dels  Ancians  i  dos per  la residència de
Felanitx,  gestionades  per  l'Institut  Mallorquí  d'Af ers  Socials,  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.
- Sr.   Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 
- Sra. Mª Ángeles Fernández Valiente, cap del Servei d'Atenció a la Dependència.

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

A Palma,  31  de gener de 2017

A les 13:00 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
qualificar l'escrit  d'al·legacions presentat per  l'empresa DIBAUTO PLUS  SA, en  quant a
l'informe tècnic de valoració de les millores tècniques, emès el dia 27 de desembre de 2016
per  la  cap  del  Servei  d'Atenció  a  la  Dependència,  en  el  marc  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.

Després d’examinar detalladament l'escrit presentat per l'empresa DIBAUTO PLUS SA i de
revisar  l'informe  tècnic de valoració allà a on s'ha comprovat  que hi  havia dos requisits
tècnics (Massa màx. 3500 i diesel) que sí que complia l'esmentada empresa i tenia el dubte
sobre un tercer (amplada màx.  2100), la  Mesa  de  contractació  acorda,  per  unanimitat,
demanar a l'empresa DIBAUTO PLUS SA un aclariment en relació al punt 2.1 del plec de
prescripcions tècniques que estableix « Amplada: no superior a 2100 mm», en el sentit de
confirmar que compleix aquesta característica tècnica.

Per tot això, la Mesa acorda que es requereixi a l'empresa DIBAUTO PLUS SA  per a què,
abans  de  dia  2  de  febrer  de  2017,  a  les  14.00  h,  esmenin  davant  el  Servei
Jurídicoadministratiu les deficiències esmentades, amb l’advertiment que, de no fer-ho, no
serà admesa a licitació. Aquest requeriment s’entendrà realitzat amb la exposició d’aquesta
Acta  al  perfil  del  contractant  de  la  web  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials
(www.imasmallorca.com). 

Així  mateix,  la  Mesa  de contractació  acorda,  per  unanimitat,  interrompre el  termini  de
revisió  de  la  documentació  prèvia  en  relació  a  l'adjudicació  del  contracte  esmentat
presentada per  l'empresa classificada en primer lloc, MULTI-AUTO PALMA, SL.  
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A les  13:30  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:
            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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