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Acta  de  la  Mesa  de  Contractació  constituïda  per  qua lificar  la  documentació  general
presentada per MULTI-AUTO PALMA, S.L. a la licitaci ó del contracte del subministrament de
quatre vehicles adaptats per a persones amb mobilit at 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 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. Bernat Torres Ripoll , en substitució de la cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS. 

- Secretària: Sra. Jerónima Morey Company, tècnica d’administració general.

La  cap del Servei d'Atenció a la  Dependència ha excusat la seva absència.   

A  Palma, 7 de març de 2017

A les 9 hores i 30 minuts s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
qualificar la documentació presentada per l'empresa, en relació a la licitació del contracte del servei 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.

La secretària de la Mesa informa que l'empresa DIBAUTO PLUS SA, que havia estat requerida per a
què, abans de dia 2 de febrer de 2017, presentàs 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 el
compliment  d'aquesta  característica  tècnica,  a  dia  d'avui,  no  ha  esmenat  davant  el  Servei
Jurídicoadministratiu la deficiència esmentada, i per tant no pot ser admesa a licitació.

La Mesa acorda per unanimitat no admetre l'empresa  DIBAUTO PLUS SA a la licitació i seguir amb la
tramitació de l'expedient de contractació.
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Després d'examinar  la  documentació  requerida  a  l'empresa  MULTI-AUTO PALMA,  S.L,  mitjançant
resolució de la presidenta de l'IMAS de dia 29 de desembre de 2016,  la Mesa de contractació, per
unanimitat acorda que la documentació és correcta i que ha dipositat la garantia definitiva, per tant, pot
ser adjudicatària del contracte del servei de bugaderia de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.

A les 9 hores i 50 minuts 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

En substitució de la cap del Servei 
            de Gestió Econòmica 

Bernat Torres Ripoll
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