Residencia Bonanova
C/ Fca. Vidal Sureda, 72
07015 Palma. Mallorca

Tel. 971 002900
Fax 971 405858

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE GUANTS PER ALS CENTRES RESIDENCIALS DE
L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS (IMAS), PER ALS ANYS 2018/2019.
A) OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte de la present contractació és el subministrament de guants de nitril d'un sol ús
per al personal de les residències de gent gran (Residència la Bonanova, Residència de
Felanitx, Residència Huialfàs i la Residència Llar dels Ancians), d'acord amb les
característiques tècniques del punt B) d'aquest Plec.
A l'annex I que s'adjunta a aquest plec, es recullen les necessitats anuals per centres
residencials.
B) CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Per a la determinació de les característiques tècniques dels guants s'han seguit els
documents del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL): Catàleg d'Equips de
Protecció Individual IMAS (ref. PRL70-0408); la NTP 571 (INSHT) «Exposició a agents
biològics: equips de protecció individual», i a la NTP 748 (INSHT) «guants de protecció
contra productes químics».
Norma a complir i característiques tècniques dels guants de nitril d'un sol ús:
Guants: Barrera de protecció, que s'utilitzen per evitar el contacte físic amb secrecions,
pell, o mucoses, així com amb materials bruts o contaminats en procediments de risc.
Els guants de nitril d'un sol ús, seran utilitzats com a barrera bidireccional entre el
personal sanitari i l'entorn amb què aquest pren contacte a través de les seves mans.
Amb la seva utilització, es pretén evitar la possibilitat que els microorganismes presents
en les mans del personal es transmetin a les persones residents durant la realització de
proves o cures dels mateixos i d'uns als altres.
Han de proporcionar protecció al cuidador o professional sanitari evitant el contacte de les
seves mans amb agents infecciosos.
El guant ha d'estar adaptat a la naturalesa del treball.
No ha de contenir pols lubricants, ni substàncies additives. La longitud mínima de 27
cm. AQL, 1,5.
El guant ha de ser prou llarg per cobrir l'espai entre el guant i la màniga del treballador de
manera que les substàncies que es manipulen no puguin degotar dins del guant.
Normes:
- Marcat CE i pictogrames segons RD 1407/1992, i modificacions posteriors UNE-EN 420
guants de protecció. Requisits generals i mètodes d'assaig.
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- UNE-EN 374 guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes.
- UNE-EN 455-2 guants metges per a un sol ús. Part 2: Requisits i assaigs per determinar
les propietats físiques.
C) DURADA DEL CONTRACTE I PRÒRROGA.
La durada del contracte serà des de la seva formalització fins el 31 de desembre de 2019.
El contracte no es podrà prorrogar. No es revisaran preus al llarg del període del
contracte.
D) PRESSUPOST I PREU DEL CONTRACTE
El preu màxim del contracte és de cent seixanta mil nou-cents seixanta-vuit euros IVA
exclòs (160.968,00 €), amb un IVA aplicable del 21%, d'un import de trenta-tres mil vuitcents tres euros amb vint-i-vuit cèntims (33.803,28 €), la qual cosa suposa un total de cent
noranta-quatre mil set-cents setanta-un euros amb vint-i-vuit cèntims (194.771,28 €).
El pressupost del contracte per centres residencials és el següent:
Any
R. Bonanova

Import s/IVA (€)

21% IVA (€)

TOTALS
(€)

2018

28.880,00

6.064,80

34.944,80

2019

28.880,00

6.064,80

34.944,80

Totals

2018/2019

57.760,00

12.129,60

69.889,60

Llar Ancians

2018

30.400,00

6.384,00

36.784,00

2019

30.400,00

6.384,00

36.784,00

Totals

2018/2019

60.800,00

12.768,00

73.568,00

R. Felanitx

2018

14.820,00

3.112,20

17.932,20

2019

14.820,00

3.112,20

17.932,20

Totals

2018/2019

29.640,00

6.224,40

35.864,40

R. Huialfàs

2018

6.384,00

1.340,64

7.724,64

2019

6.384,00

1.340,64

7.724,64

Totals

2018/2019

12.768,00

2.681,28

15.449,28

Total contracte

2018/2019

160.968,00

33.803,28

194.771,28

E) PROPOSTA ECONÒMICA
Les propostes econòmiques no podran superar el pressupost màxim estipulat a l'apartat
D) d'aquest plec. A les ofertes es detallarà el preu unitari del guant (sense IVA), i l'import
total resultant (IVA exclòs), d'acord amb el nombre de guants descrits a l'Annex I.
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Les empreses licitadores presentaran el model obligatori d'oferta d'acord amb l'Annex II
d'aquest PPT.
Les quantitats determinades com a «totals unitaris o parells», tan sols són quantitats
estimatives. Sempre tenint en compte que mai no es podrà superar el pressupost
adjudicat per a cada centre residencial.
F) CONDICIONS GENERALS
Tots els articles servits per l'empresa adjudicatària s'ajustaran a les especificacions
tècniques que es determinen i tindran que complir la normativa legal vigent.
És imprescindible la presentació gratuïta de mostres dels guants oferts per les empreses
licitadores. Aquestes mostres hauran d'estar d'acord amb les característiques tècniques
ofertes, i aniran degudament etiquetades amb el nom de l'article i el nom de l'empresa que
realitza la proposta. Les empreses licitadores hauran de facilitar les fitxes tècniques i de
seguretat dels guants oferts.
La no presentació de mostres i de les fitxes tècniques per part de les empreses licitadores
en serà objecte d'exclusió a la licitació del contracte.
El preu unitari del guant serà el mateix per a cadascuna de les talles (petita, mitjana i
gran). Es consignarà el preu unitari d'acord d'acord amb el model d'oferta econòmica que
figura com annex II a aquest plec.
L'adjudicatari es compromet a lliurar els articles sol·licitats en els magatzems dels centres
residencials indicats anteriorment. El lliurament de les comandes es realitzarà a petició
dels centres i en l'horari prèviament acordat.
El lliurament dels guants sol·licitats es farà en un termini màxim de 10 dies comptadors
des de la data de la comanda.
Es presentarà una factura d'acord amb les comandes realitzades per cada centre
residencial. Els codis dels òrgans competents per a la tramitació de factures electròniques
són els següents:
Òrgans competents IMAS

Oficina comptable

Òrgan gestor

Unitat tramitadora

Residència la Bonanova

LA0003974

LA0003971

LA0003974

Residència de Felanitx

LA0003976

LA0003971

LA0003976

Residència Llar Ancians

LA0003975

LA0003971

LA0003975

Resta Centres Gestors IMAS

LA0003972

LA0003964

LA0003972

Les factures s'emetran un cop s'hagi subministrat el material sol·licitat per cadascun dels
centres residencials, i comprovat que les característiques s'ajusten a les condicions del
contracte. La factura serà validada per la persona responsable del contracte.
Seran a compte del contractista les despeses derivades de l'execució del subministrament
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en el lloc convingut i , qualsevol altra despesa que resulti de l'aplicació de les
disposicions vigents i dels plecs del present contracte.
Els guants subministrats al llarg de la durada del contracte seran sempre els mateixos
(característiques i propietats). Cas que per motius raonables fos necessari substituir els
guants, els nous guants hauran de reunir unes característiques iguals o superiors als
guants originals, i s'informarà per escrit a les direccions del present contracte i aquests
determinaran l'acceptació o rebuig del canvi proposat.
Per a un millor seguiment i control, la direcció del contracte serà compartida, i recaurà en
la figura de la direcció de cadascun dels centres residencials.
G) PENALITZACIONS
A més de les penalitzacions determinades per la normativa vigent, s'imposaran les
següents penalitzacions cas que hi hagi retards en el lliurament dels articles sol·licitats en
el present contracte (sempre tenint present els terminis de lliurament estipulats en el
present plec i la proposta efectuada per l'empresa adjudicatària):
«S'imposarà una sanció de l'1% del valor de la comanda per cada dia de retard en el seu
lliurament. La present sanció solament s'aplicarà a comandes amb un import igual o
superior a 1.500 euros (sense IVA), i s'abonarà en la primera facturació que es realitzi o
bé contra les fiances dipositades».
H) CRITERIS DE VALORACIÓ QUE HAN DE SERVIR PER A L'ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE.
Els criteris que seguirà l'IMAS per a la valoració de les ofertes són els següents:
Criteri
Punts
1. Proposta econòmica

85

2. Termini de lliurament

15

1. Proposta econòmica (Màxim 85 punts):
Les empreses licitadores hauran d’emplenar el model d’oferta econòmica que figura a
l’annex II d'aquest PPT.
La proposta que presenti la millor oferta se qualificarà amb la puntuació màxima (85
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 MO)/OE
MO = import s/IVA de la millor oferta.
OE = import de l'oferta.
2. Termini de lliurament (Màxim 15 punts):
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El termini de lliurament estipulat al present plec és de 10 dies.
Puntuació per terminis inferiors als estipulats:
- Compromís de subministrament dels guants en 48 hores:
- Compromís de subministrament dels guants en 3 a 5 dies:
- Compromís de subministrament dels guants en 6 a 8 dies:

15 punts.
10 punts.
5 punts.

I) MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
D'acord amb el que preveu la disposició addicional 34 del RD Legislatiu 3/2011 pel qual
s'aprova el TRLCSP, cas que al llarg de la vigència del contracte les necessitats reals de
guants fossin superiors a les estimades en aquest plec de prescripcions tècniques, llavors
es podrà modificar el contracte fins a un 10 % d'augment sobre el preu del contracte.
J) CONDICIÓ ESPECIAL D'EXECUCIÓ
Cas que el proveïdor no sigui fabricant, ha d'informar sobre quina empresa li subministra
els guants. Acreditant documentalment, mitjançant la presentació de certificats de qualitat
o documentació anàloga, que l'empresa fabricant compleix amb la normativa laboral
internacional vigent.
Palma, 19 de gener de 2018
El Cap del Servei d'Atenció
a la Dependència de l'IMAS

Mª Ángeles Fernández Valiente

Vistiplau
La Directora Insular d'Atenció
a la Dependència
Regina Moll Kammerich
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ANNEX I
QUADRE DE NECESSITATS ANUAL DE GUANTS DE NITRIL CENTRES IMAS
CENTRE

TALLES

RESIDÈNCIA BONANOVA

LLAR ANCIANS

RESIDÈNCIA FELANITX

RESIDÈNCIA HUIALFÀS

UNITATS

Petita

175.000

Mitjana

360.000

Gran

225.000

totals

760.000

Petita

80.000

Mitjana

480.000

Gran

240.000

totals

800.000

Petita

3.900

Mitjana

261.300

Gran

124.800

totals

390.000

Petita

25.200

Mitjana

95.760

Gran

47.040

totals

168.000

Total Centres Residencials

2.118.000
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ANNEX II
MODEL D’OFERTA ECONÓMICA PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONCURS
PÚBLIC DEL SUBMINISTRAMENT DE GUANTS PER ALS CENTRES RESIDENCIALS DE
L'INSTITU MALLORQUI D'AFERS SOCIALS.
(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 guants per als centres residencials 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:
- Preu unitari guant: ______ IVA exclòs.
- Oferta econòmica IVA exclòs: ______________
................... , ........................................ de ....................................... de 2018
Signatura i segell de l’empresa

