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

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A LA RESIDÈNCIA DE PENSIONISTES
LA BONANOVA
I. OBJECTE DEL CONTRACTE.
L'objecte del contracte és el subministrament de mobiliari per a la Residència de
Pensionistes la Bonanova. El contracte es divideix en els següents lots:
LOT 1. Cadires i taules de terrassa i bar-cafeteria.
- 192 cadires.
- 48 Taules.
LOT 2. Butaques geriàtriques fixes
- 92 butaques geriàtriques.
LOT 3. Butaques geriàtriques relax reclinables.
- 13 butaques.
LOT 4. Butaques elèctriques de descans.
- 19 Butaques relax elèctriques o mecàniques
LOT 5. Taules auxiliars de llit.
- 68 taules auxiliars.
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 es podran presentar a qualssevol dels lots prevists a
l'objecte del contracte.
2.3. Les empreses licitadores hauran de presentar una mostra del mobiliari de
cada lot ofert, amb les corresponents fitxes tècniques. La no presentació de les
mostres i de les fitxes tècniques en serà objecte de l'exclusió a la licitació de
l'empresa.
2.4. Les empreses licitadores hauran d'acreditar que les característiques del mobiliari
dels lots als quals participen reuneixen els criteris de seguretat i salut normatius
prevists en base a normes europees de fabricació, Normes UNE. La no acreditació
d'aquests criteris en serà objecte d'exclusió de l'empresa.
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2.5. La persona responsable del contracte serà la direcció de la Residència
Bonanova.
2.6. La persona responsable del contracte determinarà el nombre i el color de les
butaques dels lots 2 i 3, a escollir en una gama variada de mínim 15 colors.
III. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I FUNCIONALS.
LOT 1. Cadires i taules de terrassa i bar-cafeteria.
1.1. Característiques de les cadires:
a) Dimensions:
- Ample: 56 cm. (+/- 2 cm)
- Llarg/fons: 62 cm (+/- 2cm).
- Altura: 89 cm (+/- 5 cm).
b) Estructura:
- Estructura d'alumini, i que es puguin apilonar.
- Braç amb curvatura.
- Teixit «ratan» sintètic.
- Color:
. 40 unitat color «blanco roto»
. 64 unitats color marró xocolata.
. 88 unitats color gris plata.
1.2. Característiques de les taules:
a) Característiques:
- Peu central d'alumini inoxidable de base creuada.
- Tauló compacte o «werzalit».
Unitats:

. 39 unitats tauló de 70 x 70 cm.
. 9 unitats tauló rectangular de 110 x 70 cm.

LOT 2. Butaques geriàtriques fixes.
2.1. Dimensions totals:
- Altura: 100 cm (+/- 5 cm).
- Ample: 80 cm (+/- 5 cm).
- Llarg/fons: 85 cm (+/- 5 cm).
2.2. Estructura:

- Altura del seient: 45/48 cm.
- Aplària interior seient: 67/70 cm.
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- Fusta massissa de 1a qualitat.
- Caires arrodonits.
- Estructura amb respatller amb orelleres.
- Caires arrodonits.
2.3.. Tapisseria:
- Tela vinílica, seient de gomaescuma (50 kg/m3 de densitat mínima),
impermeable amb protecció antimicrobiana, antibacteriana, resistent a
l'abrasió, ignífuga, resistent a l'orina i a la sang, de fàcil neteja.
LOT 3. Butaques «relax» reclinables.
3.1. Dimensions:
- Altura: 100 cm (+/- 5 cm).
- Ample: 80 cm (+/- 5 cm).
- Llarg/fons: 85 cm (+/- 5 cm).
3.2. Estructura:
- Fusta massissa de 1a qualitat.
- Caires arrodonits.
- Estructura amb respatller amb orelleres.
- Sistema reclinable de forma mecànica. De posició sense retorn un cop
reclinada.
- Kit de trasllat format per: 4 rodes (2 amb fre), i una ansa a la part posterior
del respatller.
3.3.. Tapisseria:
- Tela vinílica, seient de gomaescuma (50 kg/m3 de densitat mínima),
impermeable amb protecció antimicrobiana, antibacteriana, resistent a l'abrasió,
ignífuga, resistent a l'orina i a la sang, de fàcil neteja.
LOT 4. Butaques relax elèctriques o mecàniques
4.1. Dimensions:
- Altura: 100 cm (+/- 5 cm).
- Ample: 80 cm (+/- 5 cm).
- Llarg/fons: 85 cm (+/- 5 cm).
4.2. Estructura:
- Fusta massissa de 1a qualitat.

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

- Sistema reclinable elèctric o mecànic. Amb retorn un cop reclinada controlat per
sistema i no produït per el moviment de la persona seient.
- Inclinació màxima estil «Gravity Zero».
4.3.. Tapisseria:
- Tela lavable amb productes desinfectants i resistent a vaporeto i ignífuga.
LOT 5. Taules auxiliars de llit:
Taula plegable per a menjar al llit o a la cadira.
5.1. Estructura:
- Taula plegable. Rodes giratòries (dues rodes amb fre), graduable en altura
(entre 70 i 115 cm). Tub d'acer cromat. Tauler de fibres bilaminat amb acabats
arrodonits, amb barana anticaigudes. Base en forma de U.
- Altura de la base màxim 11 cm.
- Mesura del tauler:
. Ample: 42 cm (+/- 5 cm).
. Llarg: 85 cm (+/- 7 cm).
IV. PREU DEL CONTRACTE.
L'import màxim que s'estableix per a la contractació del subministrament del mobiliari
és de vuitanta-nou mil quatre-cents noranta-sis euros amb quinze cèntims
(89.496,15 €), IVA exclòs, amb un IVA aplicable del 21% d'un import de devuit mil
set-cents noranta-quatre euros amb denou cèntims (18.794,19 €), la qual cosa
suposa un total de cent vuit mil dos-cents noranta euros amb trenta-quatre cèntims
(108.290,34 €), IVA inclòs.
El crèdit per dur a terme el contracte anirà a càrrec de la partida pressupostària 10
23111 63500 del pressupost de la Residència de Pensionistes la Bonanova d'aquest
any.
El desglossament de l'import màxim per lots és el següent:
LOT 1: DENOU MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN
CÈNTIMS (19.978,61 €), IVA INCLÒS.
LOT 2: QUARANTA-TRES MIL SET-CENTS TRENTA-NOU
VUITANTA-CINC CÈNTIMS (43.739,85 €), IVA INCLÒS.

EUROS AMB
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LOT 3: NOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS (9.968,89 €), IVA INCLÒS.
LOT 4: CATORZE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB DOTZE
CÈNTIMS (14.882,12 €), IVA INCLÒS.
LOT 5: DENOU MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
(19.720,87 €), IVA INCLÒS.
Els preus màxims de licitació per LOTS són els següents:
LOT

Lot 1

Mobiliari

Import s/IVA
€

21% IVA
€

Totals amb
IVA

1.1. Cadires

11.840,64

2.486,53

14.327,17

1.2. Taules 70 x 70 cm

3.575,13

750,78

4.325,91

1.3. Taules 110 x 70 cm

1.095,48

230,05

1.325,53

16.511,25

3.467,36

19.978,61

Lot 2

Butaques geriàtriques fixes

36.148,64

7.591,21

43.739,85

Lot 3

Butaques relax reclinables

8.238,75

1.730,14

9.968,89

Lot 4

Butaques elèctriques

12.299,27

2.582,85

14.882,12

Lot 5

Taules auxiliars de llit

16.298,24

3.422,63

19.720,87

89.496,15

18.794,19

108.290,34

TOTALS

Les empreses licitadores hauran d'indicar a l'oferta econòmica (Annex II), els preus
unitaris dels productes de cada lot.
V. FORMA DE PAGAMENT.
L'empresa adjudicatària emetrà una sola factura per l'import total que en resulti de
cada lot.
La factura s'emetrà un cop s'hagin subministrat el mobiliari de cadascun dels lots 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.
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, suposarà la imposició de penalitzacions diàries de 50 euros
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per cada 1000 euros del preu del contracte.
Es penalitzarà amb la resolució del contracte si la qualitat del mobiliari servit per
l'empresa adjudicatària no s'ajusta a la mostra oferta, i no en reuneix les
característiques de les fitxes tècniques presentades. En aquest cas l'empresa
adjudicatària haurà de procedir a retirar el mobiliari servit amb els costos
corresponents que això en suposi.
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. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES.
Els criteris objectius que es seguirà per valorar les ofertes són:
1. Preu ....................................................................................... 55 punts.
2. Qualitat ................................................................................... 40 punts.
3. Termini de lliurament dels productes ...................................... 5 punts.
a) Valoració del preu.
Les propostes que presentin la millor oferta en cada lot es qualificaran amb la
puntuació màxima de 55 punts. La puntuació de cada una de les restants propostes
en cadascun del lots s'obtindrà de forma proporcional d'acord amb la següent
formula:
Puntuació proposta a valorar = (puntuació màxima X Bmax ) / bi
Bmax = import sense IVA de la millor oferta en cadascun dels lots
bi = import de l'oferta en cadascun dels lots
La puntuació mínima serà de 0 punts, en cap cas podrà ésser negativa.
b) Valoració de la qualitat.
La valoració de la qualitat es realitzarà mitjançant informe emès per 1 terapeuta
ocupacional, 2 diplomades universitàries d'infermeria i de 3 auxiliars tècnics en
infermeria de la Residència la Bonanova.
La puntuació màxima serà de 40 punts i es tindran en compte aspectes relatius a la
qualitat del producte, l'estètica (possibilitat d'escollir colors, etc.), i l'ergonomia.
La puntuació per lots es valorarà de la següent forma:
- LOT 1. Cadires i taules de terrassa i bar-cafeteria:
. La fibra sintètica d'un gruix igual o superior a 5 mm ..................... 15 punts.
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. El gruix de l'alumini igual o superior a 2,5 mm .............................. 15 punts.
. Varietat del color del tauler i dels peus de la taula ........................ 10 punts.
- LOT 2. Butaques geriàtriques fixes:
. La facilitat d'incorporar-se i d'asseure's puntuarà fins a 20 punts.
. L'amplària dels reposa-braços igual o superior a 15 cm puntuarià 10 punts.
. La comoditat puntuarà fins a 10 punts.
- Lot 3. Butaques geriàtriques «relax» reclinables:
. Facilitat transferència butaca/cadira de rodes fins a 5 punts.
. Facilitat de manipulació dels dipositius de reclinació fins a 10 punts.
. Facilitat per reclinar-se o incorporar-se per l'usuari o de reclinar-se o
incorporar-se pel treballador puntuarà fins a 10 punts.
. Facilitat de mobilitzar el seient puntuarà fins a 5 punt.
. La comoditat puntuarà fins a 10 punts.
- Lot 4. Butaques reclinables de descans:
. Facilitat de manipulació dels dipositius de reclinació fins a 10 punts.
. La comoditat puntuarà fins a 20 punts.
. Si la tela és vinílica es puntuarà amb 10 punts.
Lot 5. Taules auxiliars de nit:
. Facilitat d'obertura i tancament puntuarà fins a 30 punts.
. La superfície superior a 90 x 45 cm puntuarà 5 punts.
. La possibilitat d'escollir en 4 o més colors puntuarà 5 punts
Seran objecte d'exclusió aquelles empreses licitadores als lots 2, 3 i 4, si obtenen
puntuació zero al criteri referit a la comoditat.
c) Termini de lliurament dels productes (màxim 5 punts).
- Es puntuarà amb 5 punts el compromís de lliurament de tots els articles en un
màxim de 30 dies.
- Es puntuarà amb 3 punts el compromís de lliurament de tots els articles en un
màxim de 40 dies
Palma, 13 de juny de 2017
La directora de la Residència Bonanova

María Elena Lluch Cerdá

