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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per a  l’obertura de la proposició
econòmica  presentada  a  la  licitació  del  contracte  del  subministrament  de
vehicles, mitjançant arrendament, per als serveis i centres de 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.
- Sra. Francesca Ramis Ferriol, cap de la Secció d’Ingressos del Servei de Gestió

Econòmica de l’IMAS. 
- Sr. Guillem Ripoll Buades, cap del Negociat de Serveis Generals de l'IMAS.

Secretari: Sra. Isabel Moragues Marqués, tècnic d’Administració general de la Secció
jurídica administrativa de l’IMAS.

En  representació  de  les  empreses  licitadores  assisteixen  els  senyors  Toni  Corvillo
Gomila, amb DNI núm. 43.075.079 N, i Joan Sastre Mulet amb DNI núm. 42.975.646 P.

A Palma, 24 d'agost de 2015

A les 9’40 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per
procedir a l’obertura de la proposició econòmica presentada a la licitació del contracte
del subministrament de vehicles, mitjançant arrendament, per als serveis i centres de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

Per part de la secretària de la Mesa s’informa que, pel que fa a la documentació tècnica
necessària  per  verificar  les  característiques  tècniques  dels  vehicles  proposats  pels
licitadors, la qual havia d'anar inclosa dins el sobre núm. 1 de les propostes, tal com
s'especifica  als  plecs  de  clàusules  adminstratives  i  de  prescripcions  tècniques  que
regeixen aquest contracte; respecte a l'empresa ANDACAR 2000, SA la secretària de
la  Mesa  indica  que,  una  vegada  remesa  la  documentació  dels  sobres  núm.  1
presentats per les empreses licitadores al  cap del Negociat  de Serveis Generals,  a
l’objecte d'avaluar les fitxes tècniques dels vehicles presentades dins aquest sobre, es
va poder comprovar que l'empresa esmetada ANDACAR 2000, SA no havia adjuntat
les fitxes, per tant, i tal com consta a l'informe tècnic emès el 21 d'agost de 2015, no
pot ser admesa a la licitació. Amb tot, la Mesa acorda no admetre a aquesta empresa a
la licitació.
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Respecte  a  les  empreses  NORTHGATE  ESPAÑA  RENTING  FLEXIBLE,  SA  i
MULTIAUTO PALMA, SL, a l'informe esmentat de 21 d'agost s'indica que les fitxes
tècniques  s'ajusten a les condicions estipulades al Plec de prescripcions tècniques i,
per tant, la Mesa acorda admetre-les a la licitació, tot i que, d'altra banda, una vegada
examinada la documentació presentada per aquestes empreses s'ha pogut constatar
que han esmenat les deficiències detectades a la documentació administrativa.

Tot  seguit  es  procedeix  a  l’obertura  del  sobre  núm.  2  que  conté  les  propostes
econòmiques de les dues (2) empreses admeses a la licitació, NORTHGATE ESPAÑA
RENTING FLEXIBLE, SA I MULTIAUTO PALMA, SL, i es constata que les propostes
dels licitadors s’adapten exactament al model contingut a l’annex 2 (Model obligatori
d’oferta) del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte. La
proposta econòmica de les empreses és la següent:

Empreses Oferta econòmica (Preu sense IVA)

NORTHGATE ESPAÑA RENTING
FLEXIBLE, SA

515.424,00 €

MULTIAUTO PALMA, SL 522.432,00 €

Atès que es tracta d'un contracte en el qual el  preu és l'únic factor determinant de
l'adjudicació ja que l'objecte n'està perfectament definit,  la Mesa acorda proposar a
l'òrgan  de  contractació  l’adjudicació  del  subministrament  de  vehicles,  mitjançant
arrendament, per als serveis i centres de l’IMAS a l’empresa NORTHGATE ESPAÑA
RENTING FLEXIBLE, SA.

A les 9’50 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

Inmaculada Borrás Salas Francisca Martorell Pujadas

La cap de la Secció d’Ingressos El cap del Negociat de Serveis
del Servei de Gestió Econòmica Generals

Francesca Ramis Ferriol Guillem Ripoll Buades
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