Servei jurídicoadministratiu
Ref.:CCB
Document: Resolució
SUB 10/17

Resolució d’adjudicació dels lots 1 i 2 del contracte de subministrament del
mobiliari per a l'edifici C de la Residència Llar d'Ancians, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària
Antecedents
1. La presidenta de l’IMAS, mitjançant resolució de 19 de juliol de 2017, i de conformitat

amb l’informe emès el dia 13 de juliol de 2017 per la directora de la Residència Llar dels
Ancians amb el vistiplau de la directora insular d'atenció a la dependència, va iniciar el
corresponent expedient per contractar el subministrament de mobiliari per a les
habitacions dels usuaris i espais comuns de l´edifici C, que actualment s´està reformant,
per a l'any 2017, esmentat, que es divideix en els lots següents:
- Lot 1: Llits, tauletes i butaques per a habitacions
- Lot 2: Taules, butaques, cadires, mobles aparador i altres mobles per a espais
comuns.
2. El 8 de setembre de 2017, una vegada fiscalitzat per la Intervenció delegada de l’IMAS,
la presidenta va aprovar l’expedient de referència mitjançant procediment obert i
s’aprovà el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
regeixen el contracte.
3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al Butlletí Oficial de les Illes Balears
número 116 de 21 de setembre 2017 i es varen presentar en temps i forma les
empreses següents:


ND MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.L.



INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO S.L.



EL CORTE INGLÉS, S.A.



GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.
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GERODAN, S.COOP



LINET IBERIA S.L.

4. La Mesa de contractació es va reunir els dies 11 i 18 d'octubre, 13 de desembre de
2017, 19 de gener, 6 i 13 de març de 2018 per a la qualificació de la documentació
general i per obrir els diferents sobres de les propostes tècniques i ofertes econòmiques
relatives als dos lots del contracte. A la mesa de dia 18 d'octubre de 2017 es va acordar
excloure del procediment de licitació a les empreses:
- El CORTE INGLÉS SA (LOT1) per incompler quatre dels criteris mínims exigits en el punt
1.3 del Plec de Prescripcions Tècniques.
- GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.(LOT 2) perquè presentà dins el sobre 3 la documentació
relativa l´oferta econòmica en lloc de la proposició tècnica (fitxes tècniques i fotografies) i
de les millores avaluables
- GERODAN, S. COOP (LOT 2) per no haver presentat la fitxa de compliment per no haver
presentat la fitxa de compliment de característiques tècniques mínimes.
A la Mesa de dia 13 de desembre de 2017 es va acordar proposar a l’òrgan de
contractació que requerís a les empreses LINET IBERIA SL (Lot 1)i EL CORTE INGLÉS S.A
(Lot 2) perquè presentés la documentació establerta a la clàusula 20 del Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) i la constitució de la garantia definitiva d'acord amb la
clàusula 19 del PCAP.
5. La presidenta de l'IMAS, mitjançant resolució de dia 20 de desembre de 2017 va
aprovar el següent:
«1. Classificar les proposicions presentades al lot 1 (Llits, tauletes i butaques per a habitacions) per
l'ordre decreixent següent:
1º.- LINET IBERIA S.L.
2º.- INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO S.L.
2. Classificar les proposicions presentades al lot 2 (Taules, butaques, cadires, moble aparador i altres
mobles per a espais comuns) per l´ordre decreixent següent:
1º.- EL CORTE INGLÉS S.A.
2º.- ND MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.L.
3. Requerir a l'empreses LINET IBERIA S.L. i EL CORTE INGLÉS S.A. d’acord amb l’article 151.2 del
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TRLCSP, per a què, en un termini no superior als deu (10) dies hàbils, comptadors des de l'endemà de
rebre aquesta notificació, presentassin la documentació acreditativa dels requisits de capacitat,
representació, classificació i habilitació professional en els termes que s’assenyalen en la clàusula 20.2.
del Plec de clàusules administratives particulars, els certificats d'estar al corrent amb les diferents
administracions, certificat d'alta censal i darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i
constituïssin la garantia definitiva.» Aquesta resolució es va notificar dia 22 de desembre de 2017 al

CORTE INGLES SA i dia 5 de gener de 2018 a LINET IBERIA S.L.
6. L'empresa LINET IBERIA SL ha presentat la documentació requerida en data 17 de gener
de 2018 i, ha acreditat haver dipositat la garantia definitiva dia 12 de gener de 2018, per
tant, dins el termini de 10 dies hàbils.
7. El dia 19 de gener de 2017 la Mesa va procedir a qualificar la documentació general
presentada per LINET IBERIA SL i en comprovar que s'adeqüa a la legislació vigent va
acordar proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del LOT 1 «Llits, tauletes i butaques
per a habitacions.» a LINET IBERIA SL.
8. La presidenta de l'IMAS mitjançant resolució de dia 26 de gener de 2018 va a aprovar:
«1. Excloure de la licitació a l'empresa EL CORTE INGLÉS SA per haver dipositat la garantia defintiva i
presentat la documentació prèvia a l'adjudicació fora de termini i, per tant retornar-li l'aval depositat a la
Tresoreia com a garantia defintiva.

2. Requerir a l'empresa ND MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.L. d’acord amb l’article 151.2
del TRLCSP, per a què, en un termini no superior als deu (10) dies hàbils, comptadors des de l'endemà
de rebre aquesta notificació, presenti els documents següents pel cas de no haver-ho presentat amb
anterioritat:
a) Certificat d'alta censal i darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) o
declaració relativa a la no obligació de tributar per aquest impost.
b) Certificat administratiu expedit per l'òrgan competent de la Seguretat Social respecte de les
obligacions amb aquesta Administració.
c) Certificat administratiu expedit per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat respecte
de les obligacions tributàries amb aquesta Administració.
Es sol.licitarà d'ofici el certificat que acredita que el licitador es troba al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca i amb l'IMAS.
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3. Requerir a l'empresa ND MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.L. perquè presenti, en el mateix
termini la documentació que acrediti els requisits de capacitat, representació, classificació i habilitació
professional en els termes que s’assenyalen en la clàusula 20.2. del Plec de clàusules administratives
particulars.
4. Requerir a l'empresa ND MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.L. per a què constitueixi, en el
mateix termini la garantia definitiva, davant la Tresoreria del Consell de Mallorca (C/ del Palau Reial, 1,
de Palma) per un import de mil quatre-cents sis euros amb seixanta-un cèntims (1.406,61€)
corresponent al 5 % de l'import de licitació IVA exclòs del lot 2 davant la Tresoreria del Consell de
Mallorca (C/ del Palau Reial, 1, de Palma). Aquesta garantia definitiva es podrà dipositar mitjançant
efectiu (transferència bancària), aval bancari o assegurança de caució, tal com disposa l’article 96.1 del
TRLCSP o bé mitjançant retenció del preu, tal com permet l’article 96.2 del TRLCSP.(...) ».Aquesta

resolució es va notificar dia 7 de febrer de 2018 a ND MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
INTEGRAL S.L.
9. L'empresa ND MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.L . ha presentat la
documentació requerida en data 16 de febrer de 2018 i, ha acreditat haver dipositat la
garantia definitiva dia 14 de febrer de 2018, per tant, dins el termini de 10 dies hàbils.
10. El dies 6 i 13 de març de 2018 la Mesa va procedir a qualificar la documentació general
presentada per ND MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.L i en comprovar que
s'adeqüa a la legislació vigent va acordar proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del
LOT 2 «Taules, butaques, cadires, moble aparador i altres mobles per a espais comuns)» a
ND MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.L .
11. 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 151.2 del TRLCSP, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que
hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies
hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver-se notificat aquest requeriment, acrediti que
es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb el
Consell de Mallorca, amb l'IMAS, i amb la Seguretat Social, i constitueixi la garantia
definitiva que sigui procedent.
2. El darrer paràgraf de l'article 151.2 TRLCSP preveu que si no es compleix
adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entén que el licitador ha retirat
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l'oferta, i en aquest cas es procedeix a sol·licitar la mateixa documentació al licitador
següent, per ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
3. El punt 2.4 i el 12 de Plec de Precipcions Tècniques estableix que «el licitador haurà de
presentar emplenada la fitxa de compliment de les característiques tècniques mínimes del
l’annex II juntament amb la seva proposta tècnica. El no compliment d'aquesta obligació
comportarà la no valoració de l'oferta.».
4. El Punt C del quadre de criteris d'adjudicació del Plec de Clàusules Administratives
Particulars preveu que: «Les empreses licitadores hauran de presentar les fitxes tècniques del
mobiliari i fotografies dels articles dels lots als quals participen i hauran d´anar incloses en el sobre 3.
La no presentació d´aquesta documentació es considerarà incompliment o manca d´informació
necessària per valorar el compliment de les característiques tècniques i funcionals dels articles i, en
conseqüència, s’exclourà a l’empresa del procés de licitació.»

3. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la Presidència de l’IMAS en
virtut de l'article 7.2 lletra z) 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).
Per tot això,
Resolc:
1. Excloure a l'empresa GETINGE GROUP SPAIN S.L.U de la licitació (LOT 2) per no haver
presentat dins el Sobre 3 la proposta tècnica junt amb les fitxes tècniques i fotografies,
causa d´exclusió del procediment de licitació segons l´establert al punt C del quadre de
criteris d'adjudicació del Plec de Clàusules Administratives i al punt 2.4 del Plec de
Prescripcions Tècniques.
2. Excloure a l'empresa GERODAN, S.COOP de la licitació (LOT 2) per no haver presentat
la fitxa de compliment de característiques tècniques mínimes tal i com estableix el punt
12 del Plec de Prescripcions Tècniques.
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3. Excloure a EL CORTE INGLÉS SL de la licitació (LOT 1) atès que, segons l'informe tècnic
de valoració de les fitxes tècniques de data 29 de novembre de 2017 s'incompleixen
quatre dels criteris mínims exigits en el punt 1.3 del Plec de Prescripcions Tècniques. I en
virtut del punt 11 d'aquest Plec «Cada lot es valorarà i s’adjudicarà per separat. Les
ofertes que incompleixin dos o més dels criteris mínims establerts en l’apartat 3
d’aquests plecs seran desestimades i, per tant, no valorades».
4. Adjudicar el lot 1 del contracte del subministrament de mobiliari per al pavelló C de la
Residència Llar d'Ancians, amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives
particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta, a l’empresa LINET IBERIA SL,
amb CIF B 85235430, per un import total màxim de cent setze mil quatre-cents euros
(116.400,00 €) de base imposable i vint-i-quatre mil quatre-cents quaranta-quatre euros
corresponents al 21 % d'IVA (24.444,00 €), essent el total de cent quaranta mil vuit-cents
quaranta-quatre euros (140.844,00 €), IVA Inclòs, a raó dels següents preus unitaris, IVA
exclòs:
60 llits amb matalàs i coixí : 1.345,00 €/unitat
60 tauletes d'habitació: 330,00 € /unitat
60 butaques d'habitació: 265,00 €/unitat
El termini de lliurament del mobiliari serà de 30 dies d'acord amb les millores oferides.
5. Disposar una despesa màxima total a favor de l’empresa LINET IBERIA SL, amb CIF B
85235430, per import de cent quaranta mil vuit-cents quaranta-quatre euros (140.844,00
€) IVA (21%) inclòs, amb càrrec a la partida 10.23110.63590 del vigent pressupost de
despeses de l'IMAS.
I en conseqüència, cancel·lar el document comptable A que consta a l’expedient, per la
diferència
(D Provisional i A/ amb relació comptable núm. Q/2018/457).
6. Adjudicar el lot 2 del contracte del subministrament de mobiliari per al pavelló C de la
Residència Llar d'Ancians, amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives
particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta, a l’empresa ND MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO INTEGRAL SL, amb CIF B73957706, per un import total màxim de vint-icin mil cent cinquanta-euros amb seixanta-vuit cèntims (25.150,68 €) de base imposable i
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cinc mil dos-cents vuitanta-un euros amb seixanta-quatre cèntims corresponents al 21 %
d'IVA (5.281,634 €), essent el total de trenta mil quatre-cents trenta-dos euros amb
trenta-dos cèntims (30.432,32 €), IVA Inclòs, a raó dels següents preus unitaris, IVA
exclòs:
16 taules menjador :198,16 €/unitat
60 cadires menjador: 94,71 € /unitat
4 moble aparador: 498,41 €/unitat
4 taules sala d'estar : 182,69 €/unitat
16 butaques sala d'estar: 419,94 € /unitat
4 taules office: 191,89 €/unitat
12 cadires office: 79,20€/unitat
4 armaris medicació: 275,31€ /unitat
48 armaris tipus taquilla: 84,06 €/unitat
D'acord amb les millores oferides (3 anys addicionals de garantia) la garantia serà de 5
anys
7. Disposar una despesa màxima total a favor de l’empresa ND MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO INTEGRAL SL, amb CIF B73957706, per import de trenta mil quatre-cents
trenta-dos euros amb trenta-dos cèntims (30.432,32 €), IVA (21%) inclòs, amb càrrec a la
partida 10.23110.63590 del vigent pressupost de despeses de l'IMAS.
I en conseqüència, cancel·lar el document comptable A que consta a l’expedient, per la
diferència.
(D Provisional i A/ amb relació comptable núm. Q/2018/457).
8. Requerir als adjudicataris dels 2 lots perquè formalitzin els contractes 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.
9. Designar com a responsable del contracte a la directora de la Residència Llar
d'Ancians.
10. Notificar aquesta resolució als adjudicataris, a la resta de licitadors, a la directora de la
Llar d'Ancians, al Servei de Gestió Econòmica i a la Intervenció Delegada de l’IMAS.
11. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant de l’IMAS.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord
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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, 11 d'abril de 2018
La presidenta

N’he pres nota
La secretària delegada
(BOIB núm. 109 de 05-09-2017)

Margalida Puigserver Servera

Mª Àngels Vanrell Julià
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