Residencia Bonanova
C/ Fca. Vidal Sureda, 72
Tel. 971 002900
07015 Palma. MallorcaFax 971 405858

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) QUE REGEIXEN EL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE TAQUILLES PER ALS VESTUARIS
DEL PERSONAL DE LA RESIDÈNCIA DE PENSIONISTES LA BONANOVA.
I. OBJECTE DEL CONTRACTE.
L'objecte del contracte és el subministrament de taquilles per als vestuaris del
personal de la
Residència de Pensionistes la Bonanova, d'acord amb les
característiques previstes en aquest plec de prescripcions tècniques.
II. CARACTERÍSTIQUES GENERALS.
2.1. El subministrament es realitzarà a la Residència de Pensionistes la Bonanova,
ubicada al C/. Francesc Vidal Sureda, 72, 07015 PALMA.
2.2. Les empreses licitadores hauran de presentar les fitxes tècniques i fotografia de
les taquilles, amb informació del pes de les taquilles. Hauran de presentar una
mostra d'una taquilla oferta. La no presentació d'aquests requisits en podrà ser
motiu d'exclusió.
2.3. Les empreses licitadores hauran d'acreditar que les característiques de les
taquilles reuneixen els criteris de seguretat base a normes europees de fabricació,
Normes UNE. La no acreditació d'aquests criteris podrà ser objecte d'exclusió
de l'empresa.
2.4. Les taquilles es serviran muntades als vestuaris del personal masculí i femení,
ubicats a la plata 2a. de la residència, i als mòduls C de les plantes 1-2-3-4 del
centre.
2.5. Les taquilles es serviran en armaris d'una, dues, tres o quatre taquilles, d'acord
amb la següent distribució:
TAQUILLES DE 2 PORTES
Núm. armaris
Núm.
Núm. usuaris
taquilles
Armaris de 3 taquilles. 40 cm ample

25

75

150

Armaris de 2 taquilles. 40 cm ample

5

10

20
170

TAQUILLES D'1 PORTA
Armaris de 4 taquilles. 30 cm ample

34

136

136

Armaris de 3 taquilles. 30 cm ample

32

96

96

Armaris de 2 taquilles. 30 cm ample

20

40

40

Armaris de 1 taquilles. 30 cm ample

23

23

23
295

TOTAL

465
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2.5. La persona responsable del contracte serà la direcció de la Residència
Bonanova.
III. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I FUNCIONALS.
3.1. Les taquilles seran amb armaris d'1 o de 2 portes, amb potes.
3.2. Fabricades en xapa d'acer laminat inoxidable.
3.3. Estructura soldada. Tipus Monoblok.
3.4. Les dimensions exteriors de la taquilla seran aproximadament:
- Alt: 1.900 mm.

- Ample: 300 mm/400 mmm

- Fondo: 500 mm

3.5. El color serà a escollir per la direcció del centre.
3.6. Les portes hauran de dur per posar etiquetes i rosetes de ventilació.
3.7. Les taquilles hauran d'estar preparades per tancar amb pany de maleta.
3.8. Les taquilles d'una porta hauran de dur a l'interior un prestatge i una barra per a
penjadors. Les taquilles de dues portes hauran de dur una barra per a penjadors.
IV. PREU DEL CONTRACTE.
L'import màxim que s'estableix per a la contractació del subministrament del mobiliari
és de trenta-set mil set-cents quaranta-tres euros amb trenta-dos cèntims (37.743,32
€) IVA exclòs, amb un IVA aplicable del 21% d'un import de set mil nou-cents vint-isis euros amb deu cèntims (7.926,10 €), la qual cosa suposa un total de quarantacinc mil sis-cents seixanta-nou euros amb quaranta-dos cèntims (45.669,42 €).
El crèdit anirà a càrrec de la partida pressupostària 10 23111 63590 del pressupost
de la Residència de Pensionistes la Bonanova d'aquest any.
Les empreses licitadores hauran de presentar l'oferta econòmica d'acord amb el
model que figura a l'Annex I d'aquest PPT.
V. FORMA DE PAGAMENT.
L'empresa adjudicatària podrà emetre una sola factura, o factures parcials segons
les entregues realitzades.
La factura s'emetrà un cop s'hagin subministrat les taquilles i comprovat el seu
correcte funcionament i bon estat per part del personal tècnic de l'empresa
adjudicatària i per la persona responsable del contracte.
Es penalitzarà amb la resolució del contracte si la qualitat de les taquilles servides
per l'empresa adjudicatària no s'ajusten a la mostra oferta, i no en reuneixen les
característiques de les fitxes tècniques presentades. En aquest cas l'empresa
adjudicatària haurà de procedir a retirar-les amb els costos corresponents que això
en suposi.
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D'acord amb el que s'estableix a l'article 212 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, l'incompliment o el compliment defectuós de la prestació objecte del contracte
,així com la incursió en demora respecte del compliment del termini establert en el
punt VI d'aquest plec, podrà suposar la imposició de penalitzacions diàries de 50
euros per cada 1000 euros del preu del contracte.
VI. TERMINI D'ENTREGA.
L'empresa adjudicatària farà efectiu el subministrament del mobiliari en un termini
màxim de 45 dies naturals comptadors des de la confirmació de la recepció de la
comanda.
VII. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
L'empresa adjudicatària haurà de retirar dels vestuaris ubicats a la segona planta del
centre un total de 270 taquilles. Les dimensions aproximades són les mateixes que
les que es volen adquirir.
El mobiliari retirat s'haurà de reciclar. L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar
documentalment el reciclatge d'aquest mobiliari a petició de l'òrgan de contractació.
VIII. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES.
Els criteris objectius que es seguirà per valorar les ofertes són:
1. Preu ....................................................................................... 70 punts.
2. Qualitat ................................................................................... 30 punts.
a) Valoració del preu.
a) Valoració del preu. Les empreses licitadores hauran d’emplenar el model d’oferta
econòmica que figura a l’annex del plec de clàusules administraives particulars.
La proposta que presenti la millor oferta se qualificarà amb la puntuació màxima (70
punts). La puntuació de cada una de les restants propostes s’obtindrà de forma
proporcional d'acord amb la següent fórmula:
Puntuació proposta per valorar = (Puntuació màxima X Bmax)/bi
Bmax = import s/IVA de la millor oferta.
bi = import de l'oferta.
b) Valoració de la qualitat.
La valoració de la qualitat es realitzarà d'acord amb els següents criteris:
a) El major pes de les taquilles es valorarà amb 25 punts. La puntuació es
determinarà de forma proporcional al pes de les taquilles. La taquilla de major pes
rebrà la puntuació màxima de 25 punts.
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b) La possibilitat d'escollir el color de les taquilles d'entre una gamma de més de 10
colors es valorarà amb 5 punts.
Palma, 12 d'abril de 2017
L'administrador de la Residència Bonanova

Antonio Cantallops Cantallops
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ANNEX I
MODEL D’OFERTA ECONÓMICA PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONCURS
PÚBLIC DEL SUBMINISTRAMENT DE TAQUILLES PER AL PERSONAL DE LA
RESIDENCIA DE PENSIONISTES LA BONANOVA.
(Atenció: Utilitzeu aquest imprès per presentar la vostra oferta; si NO HO FEU, pot suposar
que es desestimi; no us oblideu de SIGNAR al final)
Primer llinatge:...............................................................................................................
Segon llinatge:................................................................................................................
Nom/Empresa:..……………........................................…………………………………….
NIF/CIF:…………............................................……………………………………..
Direcció:..........................................................................................................................
Població:.........................................................................................................................
Província i codi postal:......................................................................................
Telèfon / Fax:.................................................................................................................
Actuant en nom propi o (com apoderat, representant, …) de l’empresa …………
……………………………………………DECLAR

que

conec

els

plecs

de

clàusules

administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques i demés requisits exigits per
a l’adjudicació del subministrament de taquilles per a la Residència de Pensionistes la
Bonanova de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert; que accepto
incondicionalment les clàusules, declarant responsablement que reunesc totes i cadascuna
de les condicions exigides per contractar amb l’Administració, i em compromet a l’execució
del contracte amb estricta subjecció als expressats requisits i condicions, pel pressupost
total següent:
PROPOSTA ECONÒMICA:
Taquilles d'una porta:
- Preu unitari armari 1 taquilla 30 cm ample:
- Preu unitari armari 2 taquilles 30 cm ample:
- Preu unitari armari 3 taquilles 30 cm ample:
- Preu unitari armari 4 taquilles 30 cm ample:
Taquilles de dues portes:
- Preu unitari armari 3 taquilles 40 cm ample:
- Preu unitari armari 2 taquilles 40 cm ample:

______
______
______
______

IVA exclòs.
IVA exclòs.
IVA exclòs.
IVA exclòs.

______ IVA exclòs.
______ IVA exclòs.

- Oferta econòmica IVA exclòs: ______________
................... , ........................................ de ....................................... de 2017
Signatura i segell de l’empresa

