
 

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
(ILLES BALEARS)

Exp. núm. 213AG/2016. Contractació subministrament: adquisició varis vehicles
destinats a diferents departaments de l'Ajuntament.    
Sec. Gral.
Assumpte: proposta d’adjudicació

CONTRACTACIÓ  SUBMINISTRAMENT DE VARIS VECHICLES DESTINATS A DIFERENTS
DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I

PROCEDIMENT OBERT

MESA DE CONTRATACIÓN
Capdepera, nou de novembre de 2016

A  les  dotze  hores  i  vint-i-sis  minuts  a  la  Sala  de  Sessions  de  la  Casa
Consistorial es reuneix la Mesa de Contractació, formada per:

President: Sr. Rafel Fernández Mallol, Batle de la Corporació. 
Vocals: Sra, Ivon D. Renaud Mas, Regidora de Hisenda i Benestar Social. 
        Sra. María del Mar Terol Andrés, Secretària de la Corporació.

 Secretària  de  la  Mesa:  Sra.  Sandra  Ramírez  Jurado,  administrativa
d’administració general.

Aquest acte és públic i no hi assistents.

A continuació, es dona compte dels informes tècnics emesos en relació a les
característiques dels vehicles oferts als lots núm. 2, 3, 4 i 5:

1.Informe del tècnic d'Esports, Sr. Bartomeu Pascual, en relació al lot núm. 2:
“RELACIÓ DE FETS
En el concurs sol·licitat pel Servei Municipal d’Esports per un vehicle nou,
(furgoneta)  només s’ha presentat un empresa “Dibauto Plus SA”.
2. S’INFORMA:
Que l’empresa presentada s’ajusta a gairebé totes les necessitats previstes per
el Departament d’Esport de l’Ajuntament de Capdepera, però no  les concreta
totes. Tal com:

- Color : Blanc
- Climatització/Aire condicionat
- Elevador de llunes elèctric de portes davanteres
- Radio CD
- Bolla remolc»

2. Informe de l'Arquitecte tècnic municipal, en relació al lot núm. 3:
«En  relació  a  l’expedient  de  contractació  subministrament  213AG/16,  per
l’adquisició  de  varis  vehicles  destinats  a  diferents  departaments  de
l’Ajuntament de Capdepera, es procedeix a informar el Lot Núm. 3, que correspon
a l’adquisició d’un vehicle pel departament d’urbanisme. 

Les ofertes presentades són les següents:

- Inca Centro Auto, ofereix una furgoneta model Opel Combo Tour Expression
MY17 de la marca Opel, tipus L1 H1.

- Dibautoplus, S.A. ofereix una furgoneta model Dokker, Ambiance dci 90 EU6
de la marca Dacia.



Es procedeix a comprovar si s’ajusten a les especificacions tècniques del plec
de prescripcions tècniques.
Especificacions tècniques Opel  Combo  Tour  Expr.  MY17   Dokker  Ambiance  DCi

Opel  Dacia

 Motor : Dièsel               diesel         diesel

 Color: Blanc                  blanc    pintura opaca, no especifica color

Portes: 5 (una porta lateral)   6 portes. Portes laterals corredisses5 portes. Una porta lateral de darrera corredissa

 Núm. de cilindres..........Mínim 4      4 cilindres         4 cilindres

 Caixa de canvis.............manual    6 marxes. No especifica si es manual   manual 5 marxes

 Tracció...................davantera no especifica no especifica

 Places: 5 5 places 5 places

 Cilindrada: Mínim 1500 cc     1598 cc 1461 cc

 Potència: entre 90 i 110 cv        105 cv 90 cv

 Direcció: assistida      assistida     assistida

 Airbag: conductor i acompanyant conductor i copilot       conductor i passatger

 Dimensions totals: 
Longitud:  entre 4'20 i 4'60 m   no especifica  4.363 cm
Amplària: entre 1'80 i 2'10 m   no especifica         1.751 cm
Alçada:    entre 1'70 i 2'00 m    no especifica 1.804 cm

Equipament (mínim) Opel Combo Tour Expr. MY17 Dokker  Ambiance  DCi
Opel         Dacia

 Climatització/ aire condicionat aire condicionat no especifica tipus

 Filtre antipartícules filtre antipartícules filtre antipartícules

 Retrovisors exteriors ajustables elèctrics     ajustables elèctrics i calefactables no especifica

 Roda de recanvi i/o kid de reparació              roda dimensions similars kit de reparació

 Elevador de llunes elèctric a les

                 dues portes davanteres       alçavidres elèctrics portes davanteres                 no especifica

 Tancament centralitzat centralitzat amb comandament a distància apertura portes amb clau

no especifica si és centralitzat

 Ràdio CD ràdio amb lector CD i MP3 no especifica



 Filera de seients abatibles i/o extraïbles   2ona filera seients respatllers plegables     banqueta del darrere abatible 1/3-2/3

 Sistema de seguretat ESP o ABS ABS i regulador electrònic força frenada (EBD) ABS

                                                                     Control electrònic d’estabilitat (ESP)            Control dinàmic de trajectòria (ESP) amb  sistema antipatinada

Assistent d’arrencada en pendent (HBA) SAFE

Control de tracció (ASR)

 Elements i eines bàsiques com: elevador, joc de làmpades no especifica

clau de rodes, estoig làmpades de recanvi, joc d’estores

triangles de senyalització i armilla reflectora extintor de 3 kg

joc de triangles d’emergència

                                                                                                armilla reflectora

Conclusions
Una vegada analitzades les característiques de cadascun dels vehicles que les 
entitats han ofert al contracte de subministrament, qui subscriu té l’entendre 
que, no es pot emetre un dictamen definitiu al haver tant en una marca com 
l’altra punts inconcrets o sense especificar.

Això no obstant, el vehicle Dokker Ambience DCi de Dacia, malgrat hi ha punts 
sense especificar, no s’ajusta a les especificacions tècniques següents:

- La cilindrada resulta ser de 1461 cc quan la mínima del plec 
és de 1500 cc

- L’amplària total resulta ser de 1,751 m quan el plec 
especifica que ha de ser entre 1.80 i 2.10 m 

Respecte al vehicle Opel Combo Tour Expression MY17 L1H1, es considera que 
caldrà sol·licitar en aquesta entitat, la concreció dels diferents punts que a 
continuació es detallen, i així, aclarir si s’ajusten a les especificacions 
tècniques i d’equipament mínimes que han servit de base per a aquest contracte 
de subministrament, essent:

- Concretar si la caixa de canvis és manual
- Tipus de tracció
- Dimensions totals
- Dintre dels elements i eines bàsiques indicar si inclou elevador i 

clau de rodes.»

 
3. Informe de l'Educador Social, en relació al lot núm. 4:

“OFERTA 1: AUTO VIDAL BALEAR, S.L.

OFERTA 2: DIBAUTO PLUS, S.A.

OFERTA 3: INCA CENTRO AUTO, S.A.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
- Motor : ..............Dièsel
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec S’ajusta a plec S’ajusta a plec

- Color: ...............Blanc
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec No consta S’ajusta a plec

- Portes: ..............5 (doble porta lateral)
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec S’ajusta a plec S’ajusta a plec



- Núm. de cilindres.............Mínim 4
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec No consta S’ajusta a plec

- Caixa de canvis................manual
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec No consta S’ajusta a plec

- Tracció.............................davantera 
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec No consta No consta

- Places: ..............7 
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec S’ajusta a plec S’ajusta a plec

- Cilindrada: ......... Mínim 1450cc.
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec No consta S’ajusta a plec

- Potència:............. entre 90 i 140 cv
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec S’ajusta a plec S’ajusta a plec

- Direcció: ............assistida
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec No consta S’ajusta a plec

- Air bag: .............conductor i acompanyant
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec S’ajusta a plec S’ajusta a plec

- Dimensions totals:
     *  Longitud: entre 4'35 i 4'70 m

*  Amplària: entre 1'70 i 2'10 m
*  Alçada: entre 1'55 i 2'00 m

AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec No consta No consta

EQUIPAMENT (mínim)

- Climatització i/o aire condicionat
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec S’ajusta a plec S’ajusta a plec

- Filtre antipartícules
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec No consta No consta



- Bluetooth
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec S’ajusta a plec S’ajusta a plec

- Roda de recanvi d'igual dimensions i/o característiques a la resta i/o Kit de
reparació
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec S’ajusta a plec S’ajusta a plec

- Elevador de llunes elèctric a les dues portes davanteres
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec S’ajusta a plec S’ajusta a plec

- Tancament centralitzat
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec S’ajusta a plec S’ajusta a plec

- Ràdio CD/MP3-USB
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec S’ajusta a plec S’ajusta a plec

- Filera de seients abatibles i/o extraïbles
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec No consta S’ajusta a plec

- Sistema de seguretat ESP o ABS
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec S’ajusta a plec S’ajusta a plec

- Elements i eines bàsiques com: elevador, clau de rodes, estoig làmpades de
recanvi, triangles de senyalització i armilla reflectora 
AUTO VIDAL BALEAR, S.L. DIBAUTO PLUS, S.A. INCA CENTRO AUTO, S.A.
S’ajusta a plec No consta S’ajusta a plec

Conclusions del Lot 4:

El cotxe de l’oferta 1 de l’empresa Auto Vidal Balear, S.L. és l’única en la
qual  consten totes les característiques tècniques i equipament mínim.

A les altres dues ofertes, de Dibauto Plus S.A. i Inca Centro Auto S.A., no
consten algunes de les característiques tècniques o equipament mínim requerides
en el plec tècnic.»

4. Informe de l'Inspector de Policia, en relació al lot núm. 5:



A la vista dels informes emesos en relació als lots 2, 3 i 4, es decideix
realitzar un requeriment a les empreses DIBAUTO PLUS ,S.A i INCA CENTRO AUTO,S.A
per a que especifiquessin les característiques dels vehicles oferts en els lots
esmentats i que no havien especificat.
Una vegada aquestes empreses  varen complir amb el requeriment, es varen emetre
els següents informes:
1. Informe del Tècnic d'Esports, en relació al lot núm. 2:
« 1.RELACIÓ DE FETS
La  empresa  “Dibauto  Plus  SA”  va  presentar  la  documentació  del  vehicle
(furgoneta) però faltava especificar algun elements tècnics que es demanava al
plec de condicions, bloc 2.
2. S’INFORMA:
Que després d’haver realitzat un requeriment a dita empresa, s’ha rebut un
document, el qual ha estat revisat i es verifica que “Dibauto Plus SA” compleix
amb  les  característiques  sol·licitades  pel  Servei  Municipal  d’Esports  de
l’Ajuntament de Capdepera.
Es per això que es l’informe es positiu per l’adquisició del vehicle esmentat»

2. Informe de l'Arquitecte Tècnic Municipal, en relació al lot núm. 3:
«Rebuda  en  data  04/11/2016,  contestació  via  mail  per  part  de  l’entitat  Inca  Centro  Auto,  S.A.,
justificant els apartats que quedaven sense justificar o concretar de l’oferta corresponent al vehicle
Opel Combo Tour Expression MY17 de la marca Opel, tipus L1 H1, es procedeix a comprovar si,
finalment, l’oferta s’ajusta a les especificacions tècniques i d’equipament del Lot 3.

Especificacions tècniques     Opel Combo Tour Expr. MY17

    Opel   
 



- Motor : Dièsel diesel

- Color: Blanc blanc

- Portes: 5 (una porta lateral)         6 portes. Portes laterals corredisses      

- Núm. de cilindres.............Mínim 4 4 cilindres

- Caixa de canvis................manual        6 marxes. Manual

- Tracció.............................davantera     davantera

- Places: 5    5 places

- Cilindrada: Mínim 1500 cc          1598 cc

- Potència: entre 90 i 110 cv   105 cv

- Direcció: assistida              assistida

- Airbag: conductor i acompanyant conductor i copilot    

- Dimensions totals: 

Longitud:  entre 4'20 i 4'60 m 4’39 m

Amplària: entre 1'80 i 2'10 m 1’83 m

Alçada:    entre 1'70 i 2'00 m 1’84 m

Equipament (mínim) Opel Combo Tour Expr. MY17

Opel
        

 Climatització/ aire condicionat aire condicionat

 Filtre antipartícules filtre antipartícules

 Retrovisors exteriors ajustables elèctrics                    ajustables elèctrics i calefactables

 Roda de recanvi i/o kid de reparació        roda dimensions similars

 Elevador de llunes elèctric a les

dues portes davanteres alçavidres elèctrics portes davanteres

 Tancament centralitzat centralitzat amb comandament a distància

 Ràdio CD ràdio amb lector CD i MP3

 Filera de seients abatibles i/o extraïbles   2ona filera seients respatllers plegables    

 Sistema de seguretat ESP o ABS ABS i regulador electrònic força frenada (EBD)

Control electrònic d’estabilitat (ESP)         

Assistent d’arrencada en pendent (HBA)

Control de tracció (ASR)



 Elements i eines bàsiques com: elevador, joc de làmpades

clau de rodes, estoig làmpades de recanvi, joc d’estores

triangles de senyalització i armilla reflectora extintor de 3 kg

joc de triangles d’emergència

armilla reflectora
kit elevador
clau de rodes

Conclusió:
Vist que s’han justificat i/o concretat els apartats pendents a definir
per part de l’entitat Inca Centro Auto, S.A., qui subscriu té l’entendre
que el vehicle Opel Combo Tour Expression MY17, de la marca Opel, tipus
L1H1, s’ajusta a les especificacions tècniques i d’equipament del Lot 3.

Informe favorable.”

3. Informe de l'Educador Social, en relació al lot núm. 4:
«Conclusions del Lot 4:
Després  de  l’entrega  dels  requeriments  per  especificar  una  sèrie  de
característiques  per part  de les  empreses a  les quals  s’havien sol.licitat
(DIBAUTOPLUS S.A. i  Inca Centro Auto S.A.).
Es conclou que pel que fa al plec de prescripcions tècniques les tres empreses 
que s’han presentat al lot número 4 s’ajusten a plecs.»
En conseqüència, a la vista dels informes emesos la Mesa de Contractació eleva
la següent proposta d’adjudicació:

1. Lot núm. 1 a favor de declarar-lo desert perquè la única empresa que s'ha
presentat a la licitació d'aquest lot, RG MOTOR ACTIVIDADES, va quedar exclosa.

2.  Lot  núm.  2  a  favor  de  l'entitat  DIBAUTO  PLUS,S.A,   per  ésser  l’oferta
econòmicament  més  avantatjosa  i  que  compleix  amb  els  plecs  de  clàusules
administratives i de prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació. 

3. Lot núm. 3 a favor de l'entitat INCA CENTRO AUTO,S.A,  per ésser l’oferta
econòmicament  més  avantatjosa  i  que  compleix  amb  els  plecs  de  clàusules
administratives i de prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació. 

4. Lot núm. 4 a favor de l'entitat AUTO VIDAL BALEAR,S.A, per ésser l'oferta
econòmicament més avantatjosa.

5.  Lot núm. 5 a favor de  declarar-lo desert declarar-lo desert perquè la única
empresa que s'ha presentat a la licitació d'aquest lot, MULTIAUTO PALMA,S.L, no
compleix amb el prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació. 

Les empreses incloses en la proposta d’adjudicació disposen d’un termini de deu
dies hàbils, a partir del dia següent a rebre aquest requeriment, per presentar
la documentació assenyalada a les clàusules 19 i 20 del plec de clàusules
administratives particulars que regeixen aquesta contractació.

1.  Lot  núm.  2:  DIBAUTO  PLUS,S.A.  Aquest  licitador  haurà  de  constituir  la
garantia definitiva per import de 572€.

2. Lot núm. 3: INCA CENTRO AUTO,S.A. Aquest licitador haurà de constituir la
garantia definitiva per import de 619,83€.

3. Lot núm. 4: AUTO VIDAL BALEAR,S.L . Aquest licitador haurà de constituir la
garantia definitiva per import de 694,21€.   

No s’ha realitzat cap reclamació i s’aixeca la sessió a les dotze hores i
trenta-cinc minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida, signen
el President i la secretària de la Mesa de Contractació.
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