Servei Jurídicoadministratiu
Ref.: CPH
Document: Resolució d'adjudicació
Exp.: SUB 08/17

Resolució d’adjudicació del contracte del subministrament de taquilles per als
vestuaris del personal de la Residència de Pensionistes La Bonanova, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària
Antecedents
1. La presidenta de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials, en endavant IMAS, mitjançant
resolució de 21 de juny de 2017, i de conformitat amb l’informe emès el 12 d'abril de 2017
per la directora de la Residència La Bonanova amb el vistiplau de la directora insular
d'Atenció a la Dependència, va iniciar el corresponent expedient per contractar el
subministrament de taquilles per als vestuaris del personal de la Residència de
Pensionistes La Bonanova.
2. L'11 de setembre de 2017 la presidenta de l’IMAS va aprovar l’expedient de contractació
de referència, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, el Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) i el Plec de prescripcions tècniques (PPT) que regeixen
el contracte.
3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al BOIB núm. 117, de 23 de setembre de
2017, i es varen presentar en temps i en forma els següents licitadors:
- TECSA MONTAJES S.L.
- SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, S.A.
- EL CORTE INGLÉS, S.A.
4. La Mesa de contractació es va reunir els dies 11, 18 i 24 d'octubre de 2017 per a la
qualificació de la documentació general, i per a l'obertura dels sobres núm. 3, amb les
proposicions tècniques relatives als criteris no avaluables mitjançant fórmules i núm. 2, amb
les ofertes econòmiques, presentats per la licitadora.
5. En la sessió de 24 d'octubre de 2017, la Mesa va acordar proposar a l’òrgan de
contractació que requerís a l'entitat TECSA MONTAJES S.L., que havia presentat la millor
oferta, perquè presentés la documentació contemplada a la clàusula 20 del PCAP del
contracte, i constituís la garantia definitiva corresponent d'acord amb la clàusula 19 del
PCAP. En conseqüència, en data 26 d'octubre de 2017, amb registre de sortida núm.
29584, l’òrgan de contractació va requerir a l'entitat licitadora esmentada, perquè en el
termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de rebre la notificació de la
resolució, presentés la documentació indicada.
6. El dia 9 de novembre de 2017 la Mesa de Contractació es va reunir per qualificar la
documentació presentada per TECSA MONTAJES S.L. dins el termini esmentat. Una
vegada revisada aquesta documentació, va comprovar que l'empresa esmentada havia
constituït la garantia definitiva mitjançant aval bancari, d'acord amb el que preveu l'article
96.1 del TRLCAP i la seva normativa de desenvolupament, i que es trobava al corrent de
les obligacions tributàries amb la Seguretat Social, amb el Consell de Mallorca i amb
l'IMAS. No obstant això, no va ser possible verificar, atès que no es va poder obtenir el
certificat adient, que es trobàs al corrent de les obligacions tributàries amb l'AEAT i, a més a
més, es varen observar altres omissions, per la qual cosa la Mesa va acordar requerir a
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l'empresa perquè esmenés aquests defectes dins el termini de tres dies hàbils, amb
l'advertència que, de no fer-ho així, quedaria exclosa de la licitació.
7. En data 17 de novembre de 2017 la Mesa de Contractació es reuneix per valorar les
esmenes presentades, dins termini i en la forma escaient, per TECSA MONTAJES S.L. i
comprova que la documentació aportada s'adequa a la legislació vigent. Vist tot l'anterior la
Mesa acorda, per unanimitat, proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte
del subministrament de taquilles per als vestuaris del personal de la Residència de
Pensionistes La Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, a TECSA
MONTAJES S.L., atès que compleix els requisits per ser adjudicatària del contracte.
8. La proposta de resolució d’adjudicació del contracte de referència s’ha fiscalitzat de
conformitat per la Intervenció Delegada.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 151.3 i 4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte mitjançant resolució motivada al licitador
que hagi presentat l’oferta econòmica més avantatjosa.
2. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la Presidència de l’IMAS en
virtut de l'article 7 lletra z) del Text Consolidat dels Estatuts de l’IMAS aprovats per acord
del Ple del Consell de Mallorca de data 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140 de 5 de
novembre de 2016).
Per tot això,
Resolc:
1. Adjudicar el contracte del subministrament de taquilles per als vestuaris del personal de
la Residència de Pensionistes La Bonanova, amb estricta subjecció al Plec de clàusules
administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta a TECSA
MONTAJES S.L amb NIF B57390700.
2. Disposar una despesa màxima total per import de quaranta mil cinc-cents trenta-cinc
euros (40.535,00 €), IVA (21%) inclòs, a favor de TECSA MONTAJES S.L amb NIF
B57390700 amb càrrec a la partida pressupostària 10.23111.63590 del vigent pressupost
de l'IMAS, d'acord amb els preus unitaris següents, 21% IVA inclòs:
CONCEPTE
Taquilles de 2 portes

Taquilles d'1 porta

TOTAL

PREU UNITARI

PREU TOTAL

25 armaris de 3 taquilles 40 cm d'ample

399,30 €

9.982,50 €

5 armaris de 2 taquilles 40 cm d'ample

275,88 €

1.379,40 €

34 armaris de 4 taquilles 30 cm d'ample

384,78 €

13.082,52 €

32 armaris de 3 taquilles 30 cm d'ample

294,03 €

9.408,96 €

20 armaris de 2 taquilles 30 cm d'ample

203,28 €

4.065,60 €

23 armaris d'1 taquilla 30 cm d'ample

113,74 €

2.616,02 €

139 armaris (380 taquilles)

40.535,00 €

I en conseqüència, cancel·lar el document comptable A que consta a l’expedient, per la
diferència (document A 920170027111).
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3. Requerir a l'empresa adjudicatària perquè formalitzi el contracte corresponent en un
termini no superior a cinc (5) dies hàbils comptadors des de l'endemà d’haver-ne publicat
aquesta adjudicació en el perfil del contractant.
4. Designar com a responsable del contracte a l'administrador de la Residència de
Pensionistes La Bonanova.
5. Notificar aquesta resolució a l'empresa adjudicatària, a la resta de licitadors, a
l'administrador de la Residència de Pensionistes La Bonanova, al Servei de Gestió
Econòmica, a la Intervenció Delegada de l’IMAS i al Servei de Pressuposts i Comptabilitat
del Consell de Mallorca.
6. Publicar aquesta resolució i la formalització del contracte al perfil del contractant de
l’IMAS.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord
amb l'article 27.1 del Text consolidat dels Estatuts de l'IMAS aprovat pel Ple del Consell de
Mallorca de data 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140 de 5 de novembre de 2016) , recurs
d’alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d’un
mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l’esmentat
recurs.
Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia
següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense
que s’hagi notificat la resolució).
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 24 de novembre de 2017
N’he pres nota,
la secretària delegada

La presidenta

(BOIB núm. 109 de 05-09-2017)

Margalida Puigserver Servera

Mª Àngels Vanrell Julià
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