Servei Juridicoadministratiu
Exp.: SUB 11/17
Emissor: ANLL
Document : proposta adj.

Resolució d’adjudicació del contracte administratiu del subministrament
de vestuari per al personal de les residències de l´Institut Mallorquí
d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
Antecedents
1. El 30 d´agost de 2017, la presidenta de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), de
conformitat amb l’informe emès el 7 de juny de 2017 per el cap de Servei d´Atenció a la
Dependència

de

l´IMAS

va

iniciar

el

corresponent

expedient

per

contractar

el

subministrament de vestuari per al personal dels centres residencials de l´IMAS, amb cinc lots:
- Lot 1: Vestuari personal sanitari i de serveis
- Lot 2: Jaquetes màniga llarga
- Lot 3: Sabates per el personal sanitari i de serveis
- Lot 4: Vestuari per al personal de serveis i cuina
- Lot 5: Vestuari per al personal de manteniment
2. El 22 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 (PCAP) 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 120
de 30 de setembre 2017 i es varen presentar en temps i forma 9 empreses:

- BARNA IMPORT MEDICA S.A.
- DYRECO PALMA S.L.
-COMERCIAL RAFAEL RIBAS, S.L.
-DIVISIÓN ANATÓMICOS S.L.
-BUSQUETS UNIFORMIDAD S.L.U
-EL CORTE INGLÉS, S.A.
-DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES S.L.
-CONAPRO S.L.U
-TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES SANITARIOS S.L.
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4. En data 16 de gener de 2018, una vegada revisada la documentació presentada pels
licitadors i valorades les ofertes tècniques i econòmiques, la Mesa de Contractació va concloure el següent:
- Que l’empresa TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES SANITARIOS S.L (TGTS ) compleix
els requisits per ser adjudicatària del LOT 1: vestuari personal sanitari i de serveis.
- Que l'empresa EL CORTE INGLES SA compleix els requisits per ser adjudicatària dels
següents LOTS:
Lot 2: Jaquetes màniga llarga
Lot 4: Vestuari per al personal de serveis i cuina
Lot 5: Vestuari per al personal de manteniment
- Que l’empresa DIVISIÓN ANATÓMICOS S.L. compleix els requisits per ser
adjudicatària del Lot 3: Sabates per el personal sanitari i de serveis
5. A la resolució de la presidenta de l'IMAS, de data 30 de novembre de 2017, relativa al
requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació i dipòsit de la fiança definitiva, s'ha
detectat una errada material en els punts 7 i 8 de la part resolutiva respecte a l'import de les
fiances, es va requerir als licitadors que dipositassin les fiances amb els següents imports:
- EL CORTE INGLES SA :
- Dos mil sis-cents euros amb noranta-cinc euros amb vint cèntims (2.695,20€)
respecte al lot 2.
- Dos mil cent euros amb vint cèntims ( 2.100,20€) respecte al lot 4.
- Vuit cents seixanta vuit euros amb quaranta-vuit cèntims (868,48€) respecte
al lot 5.
- DIVISIÓN ANATÓMICOS S.L.: quatre mil nou cents divuit euros amb vint i cinc cèntims
( 4.918,25€) respecte al lot 3.
Aquests imports corresponen al 10 % del pressupost base de licitació de cada un dels lots
(IVA exclòs) i d'acord amb el PCAP, lletra H.2. del Quadre de característiques del contracte,
l'import de la fiança definitiva ha de ser del 5% del pressupost base de licitació (IVA exclòs), per
tant, les quanties que s'havien de dipositar són les següents:
- EL CORTE INGLES SA :
- mil tres-cents quaranta-set euros amb seixanta cèntims (1.347,60 €)
respecte al lot 2.
- mil cinquanta euros amb deu cèntims (1.050,10 €) respecte al lot 4.
-

quatre-cents trenta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims (434,24 €)
respecte al lot 5.

- DIVISIÓN ANATÓMICOS S.L.: dos mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb tretze
cèntims ( 2.459,13 €) respecte al lot 3.
Per tant s'ha de retornar la diferència entre les garanties dipositades i les que calia dipositar.
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6. Atès que la despesa derivada d'aquest expedient de contractació per un import de cent
seixanta-cinc mil dos-cents vint-i-set euros amb cinquanta cèntims (165.227,53€) IVA inclòs, es
va autoritzar amb càrrec al pressupost de despeses de l'exercici 2017 i que, a dia d'avui, el
contracte no s'ha executat, per tant, es fa necessari adequar l'anualitat de l'autorització de la
despesa amb l'anualitat d'execució del subministrament, que serà dins l'exercici 2018.
7. Els licitadors proposats com a adjudicataris per la Mesa de Contractació han manifestat la
seva conformitat amb l'adequació de l'anualitat de l'autorització de la despesa que suposa el
contracte amb l'anualitat d’execució del subministrament.
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. La base 31.4. (tercer paràgraf) d'execució del pressupost del Consell de Mallorca per a l'any
2018, aprovades per acord del Ple de Consell de Mallorca en sessió de dia 22 de desembre de
2017, estableix:
«Si el reajustament d’anualitats es produís abans de l’adjudicació del contracte, l’òrgan de
contractació ha d’ adequar les anualitats en el propi acord d’adjudicació, atesa la nova
data prevista per iniciar-ne l’execució. En tal cas, en el mateix termini de 10 dies hàbils que
assenyala l’article 151.2 del Text refós de la llei de contractes del sector públic per requerir al
licitador perquè acrediti haver constituït la garantia definitiva i presentat la documentació
justificativa del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social, se li ha de
sol·licitar la conformitat quant a l’adequació de les anualitats amb la nova data prevista
d’inici d’execució del contracte."
3. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques preveu que les administracions públiques poden rectificar en
qualsevol moment d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.
4. 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).
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Resolució
Per tot això, resolc:
1. Adequar l'anualitat de l'autorització de la despesa que suposa el contracte de
subministrament de vestuari per al personal dels centres residencials de l'IMAS amb l'anualitat
d’execució del subministrament, l'exercici 2018, d'acord amb la base 31.4 (tercer paràgraf)
d'execució del pressupost del Consell de Mallorca per a l'any 2018.
2. Adjudicar el LOT 1, vestuari per al personal sanitari i de serveis , en relació al contracte de
subministrament de vestuari per al personal dels centres residencials de l'IMAS, amb estricta
subjecció als plecs de clàusules administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la
seva oferta econòmica , a l’empresa TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES SANITARIOS S.L
(TGTS ) per un import total màxim de devuit mil dos-cents vuitanta-tres euros amb seixantacinc cèntims ( 18.283,65 €) de base imposable i vint-i-dos mil cent vint-i-tres euros amb
seixanta-quatre cèntims (22.123,64 €), IVA (21%) inclòs i amb un termini d'entrega màxim de
45 dies des de la data de la comanda.
3. Adjudicar, en relació al contracte de subministrament de vestuari per al personal dels
centres residencials de l'IMAS, amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives
particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta econòmica, a l’empresa EL CORTE
INGLÉS, SA els següents lots:
- LOT 2: jaquetes màniga llarga, per un import total màxim de devuit mil sis-cents
vint-i-quatre euros (18.624,00 €) de base imposable i vint-i-dos mil cinc-cents trentacinc euros amb quatre cèntims (22.535,04 €), IVA (21%) inclòs i amb un termini
d'entrega màxim de 30 dies des de la data de la comanda.
- LOT 4: vestuari per al personal , per un import total màxim de vint mil dos-cents
tretze euros amb trenta-sis cèntims (20.213,36 €) de base imposable i vint-i-quatre mil
quatre-cents cinquanta-vuit euros amb denou cèntims (24.458,19 €), IVA (21%) inclòs i
amb un termini d'entrega màxim de 30 dies des de la data de la comanda.
- LOT 5: vestuari per al personal de manteniment, per un import total màxim de set
mil nou-cents tres euros amb quaranta-vuit cèntims (7.903,48 €) de base imposable i
nou mil cinc-cents seixanta-tres euros amb vint-i-un cèntims (9.563,21 €), IVA (21%)
inclòs i amb un termini d'entrega màxim de 30 dies des de la data de la comanda.
4. Adjudicar el LOT 3, sabates per al personal sanitari i de serveis , en relació al contracte de
subministrament de vestuari per al personal dels centres residencials de l'IMAS, amb estricta
subjecció als plecs de clàusules administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la
seva oferta econòmica, a l’empresa DIVISIÓN ANATÓMICOS, SL per un import total màxim de
quaranta-nou mil vuitanta-set euros (49.087,00 €) de base imposable i cinquanta-nou mil trescents noranta-cinc euros amb vint-i-set cèntims (59.395,27 €), IVA (21%) inclòs i amb un termini
d'entrega màxim de 45 dies des de la data de la comanda.
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5. Autoritzar i disposar una despesa màxima total per import de cent trenta-vuit mil setantacinc euros amb trenta-cinc cèntims (138.075,35 €) IVA (21%) inclòs, d'acord amb la següent
distribució:

- Residència La Bonanova:
LOTS

ADJUDICATARI

PARTIDA

IMPORT

PRESSUPOSTÀRIA

IVA INCLÒS

LOT 1:

TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES

10.23111.22104

Vestuari personal
sanitari i serveis

SANITARIOS S.L

referència comptable

CIF B63799282

22018006531

LOT 2:

EL CORTE INGLES, SA

10.23111.22104

Jaquetes màniga
llarga

CIF A28017895

referència comptable

LOT 3:

DIVISIÓN ANATÓMICOS, SL

10.23111.22104

Sabates personal
sanitari i serveis

CIF B03285830

referència comptable

22018006532

22018006545

LOT 4:

EL CORTE INGLES, SA

10.23111.22104

Vestuari personal
de cuina i serveis

CIF A28017895

referència comptable

LOT 5:

EL CORTE INGLES, SA

10.23111.22104

Vestuari personal
de manteniment

CIF A28017895

referència comptable

22018006533

22018006544

TOTAL

8.542,24 €

9.474,30 €

23.322,75 €

8.344,61 €

3.381,30 €
53.065,20 €

- Residència Llar dels Ancians:
LOTS

ADJUDICATARI

PARTIDA

IMPORT

PRESSUPOSTÀRIA

IVA INCLÒS

LOT 1:

TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES

10.23110.22104

Vestuari personal
sanitari i serveis

SANITARIOS S.L

referència comptable

CIF B63799282

22018006503

LOT 2:

EL CORTE INGLES, SA

10.23110.22104

Jaquetes màniga
llarga

CIF A28017895

referència comptable

LOT 3:

DIVISIÓN ANATÓMICOS, SL

10.23110.22104

Sabates personal
sanitari i serveis

CIF B03285830

referència comptable

22018006527

22018006525

LOT 4:

EL CORTE INGLES, SA

10.23110.22104

Vestuari personal
de cuina i serveis

CIF A28017895

referència comptable

LOT 5:

EL CORTE INGLES, SA

10.23110.22104

Vestuari personal
de manteniment

CIF A28017895

referència comptable

TOTAL

22018006529

22018006530

6.459,10 €

8.639,40 €

18.658,20 €

11.196,86 €

3.901,04 €
48.854,60 €
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- Residència de Felanitx:
LOTS

ADJUDICATARI

PARTIDA

IMPORT

PRESSUPOSTÀRIA

IVA INCLÒS

LOT 1:

TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES

10.23112.22104

Vestuari personal
sanitari i serveis

SANITARIOS S.L

referència comptable

CIF B63799282

22018006749

LOT 2:

EL CORTE INGLES, SA

10.23112.22104

Jaquetes màniga
llarga

CIF A28017895

referència comptable

LOT 3:

DIVISIÓN ANATÓMICOS, SL

10.23112.22104

Sabates personal
sanitari i serveis

CIF B03285830

referència comptable

22018006750

22018006751

LOT 4:

EL CORTE INGLES, SA

10.23112.22104

Vestuari personal
de cuina i serveis

CIF A28017895

referència comptable

LOT 5:

EL CORTE INGLES, SA

10.23112.22104

Vestuari personal
de manteniment

CIF A28017895

referència comptable

22018006752

22018006753

TOTAL

5.105,47 €

3.158,10 €

11.816,86 €

2.954,00 €

1.546,55 €
24.580,98 €

- Residència Huialfàs:
LOTS

ADJUDICATARI

PARTIDA

IMPORT

PRESSUPOSTÀRIA

IVA INCLÒS

LOT 1:

TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES

10.23113.22104

Vestuari personal
sanitari i serveis

SANITARIOS S.L

referència comptable

CIF B63799282

22018006743

LOT 2:

EL CORTE INGLES, SA

10.23113.22104

Jaquetes màniga
llarga

CIF A28017895

referència comptable
22018006744

LOT 3:

DIVISIÓN ANATÓMICOS, SL

10.23113.22104

Sabates personal
sanitari i serveis

CIF B03285830

referència comptable

LOT 4:

EL CORTE INGLES, SA

10.23113.22104

Vestuari personal
de cuina i serveis

CIF A28017895

referència comptable

LOT 5:

EL CORTE INGLES, SA

10.23113.22104

Vestuari personal
de manteniment

CIF A28017895

referència comptable

TOTAL

22018006745

22018006746

22018006747

2.016,83 €

1.263,24 €

5.597,46 €

1.962,72 €

734,32 €
11.574,57 €
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6. Rectificar els punts 7 i 8 de la resolució de la presidenta de l'IMAS de data 30 de novembre
de 2017 relativa al requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació i dipòsit de la fiança
definitiva, en el següent sentit:
Allà on diu:
«...
7. Requerir a l'empresa EL CORTE INGLÉS S.A. 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:
- Dos mil sis-cents euros amb noranta-cinc euros amb vint cèntims (2.695,20€) respecte al
lot 2.
- Dos mil cent euros amb vint cèntims ( 2.100,20€) respecte al lot 4.
- Vuit cents seixanta vuit euros amb quaranta-vuit cèntims (868,48€) respecte al lot 5.
...
8. Requerir a l'empresa DIVISIÓN ANATÓMICOS 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 quatre mil nou cents divuit euros amb vint i cinc
cèntims (4.918,25€) per l´adjudicació del lot 3...
...
...»
Ha de dir:
«...
7. Requerir a l'empresa EL CORTE INGLÉS S.A. 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 tres-cents quaranta-set euros amb seixanta cèntims (1.347,60 €) respecte al lot 2.
- mil cinquanta euros amb deu cèntims (1.050,10 €) respecte al lot 4.
- quatre-cents trenta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims (434,24€) respecte al
lot 5.
...
8. Requerir a l'empresa DIVISIÓN ANATÓMICOS 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 dos mil quatre-cents cinquanta-nou
euros amb tretze cèntims (2.459,13 €) per l'adjudicació del lot 3...
...
...»
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7. Retornar la diferència entre les garanties dipositades inicialment per les empreses
adjudicatàries i les que calia dipositar, tal com consta a l'antecedent 8 d'aquesta resolució.
S'han de retornar els següents imports:
- EL CORTE INGLES SA :
- mil tres-cents quaranta-set euros amb seixanta cèntims (1.347,60 €)
respecte al lot 2.
- mil cinquanta euros amb deu cèntims (1.050,10 €) respecte al lot 4.
-

quatre-cents trenta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims (434,24 €)
respecte al lot 5.

- DIVISIÓN ANATÓMICOS S.L.: dos mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb tretze
cèntims ( 2.459,13 €) respecte al lot 3.
8. Requerir als adjudicataris perquè formalitzin els contractes en un termini no superior a cinc
(5) dies hàbils comptadors des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució.
9. Designar com a responsables del contracte als directors de les residències La Bonanova,
Llar dels Ancians, Felanitx i Huialfàs.
10. Notificar aquesta resolució a l’adjudicataris, a la resta de licitadors, a les direccions de les
residències de La Bonanova, Felanitx, Llar dels Ancians i Huialfàs; 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 amb
l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de
Mallorca en data 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28 de 21/02/2012), en relació amb l'article
14.4 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, recurs d’alçada davant el Consell Executiu del Consell 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 el termini de sis mesos, comptadors
a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del
recurs sense que s’hagi notificat la resolució).
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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 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Palma, 26 de març de 2018
La presidenta

N’he pres nota.
La secretaria delegada
(BOIB núm. 109 de 5-09-2017)

Margalida Puigserver Servera
Mª Àngels Vanrell Julià
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