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 GERIÀTRIC PER A LA RESIDÈNCIA DE
PENSIONISTES LA BONANOVA
I. OBJECTE DEL CONTRACTE.
L'objecte del contracte és el subministrament de mobiliari geriàtric per a la
Residència de Pensionistes la Bonanova. El contracte es divideix en els següents
lots:
LOT 1. Taules i cadires.
- 77 Taules 90 x 90 cm.
- 140 Taules de nit.
- 157 Taules atril.
- 154 cadires reposa-braços.
LOT 2. Moble aparador.
- 77 Mobles aparador de 1200 a 1400 mm
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 les fitxes tècniques del mobiliari i
fotografies dels lots als quals participen. La no presentació d'aquesta documentació
en serà objecte de l'exclusió 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.
2.5. La persona responsable del contracte serà la direcció de la Residència
Bonanova.
III. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I FUNCIONALS.
1. Taules.
1.1. Característiques:
a) Dimensions:
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- Amplària: 90 x 90 cm.
- Altura: 75 cm (+/- 1 cm).
b) Estructura:
- Fusta massissa de faig de 1a qualitat.
- Gruix de la tapa 25 mm. Tapa de fusta xapada de faig natural envernissada,
amb marc inferior de reforç rebaixat per a facilitar l'accés de l'usuari amb
cadires de rodes.
- Envernissat amb laca de poliuretà.
- Peu de taula de perfil quadrat: de 55x55 mm, envernissat.
- Caires arrodonits.
2. Cadires amb reposa-braços
2.1. Dimensions totals:
- Amplària: de 570 mm a 600 mm.
- Altura: de 790 mm a 850 mm.
- Llarg/fons: de 470 mm a 530 mm.
- Altura del seient: de 440 mm a 460 mm.
2.2. Estructura:
- Fusta massissa de faig de 1a qualitat.
- Amb barra de reforç a les potes davanteres.
- Caires arrodonits.
- Estructura envernissada.
2.3.. Tapisseria:
- Tela vinílica, impermeables amb protecció antimicrobiana, antibacteriana,
resistent a l'abrasió, ignífuga, resistent a l'orina i a la sang, de fàcil neteja.
3. Taules de nit
3.1. Dimensions:
- Amplària: de 450 mm a 550 mm.
- Altura: de 700 mm a 750 mm.
- Llarg/fons: de 380 mm a 450 mm.
3.2. Estructura:
- Fusta d'aglomerat de melanina de 30 mm als laterals i tapes; guies
metàl·liques al calaix, frontisses metàl·liques.
- Amb calaix, buit i porta.
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- Caires arrodonits.

4. Taules auxiliars de llit o cadira:
Taula plegable per a menjar al llit o a la cadira.
6.1. Estructura:
- Taula plegable. Rodes giratòries (dues rodes amb fre), graduable en altura
(entre 70 i 110 cm). Tub d'acer cromat. Tauler de fibres bilaminat amb acabats
de fusta, i amb caires arrodonits. Base en forma de U.
- Mesura del tauler: entre 37 cm ample i 78 cm llarg.
5. Moble aparador
4.1. Dimensions:
- Ample: de 1200 mm
- Altura: de 900 mm
- Llarg/fons: de 375 mm a 400 mm
4.2. Estructura:
- Moble fabricat de tauler bilaminat de 20 mm amb caires arrodonits.
- Aparador amb 2 calaixos i 2 portes.
- Compartiments separats interiors, amb 1 prestatge en cada compartiment.
- Caires arrodonits.
IV. PREU DEL CONTRACTE.
L'import màxim que s'estableix per a la contractació del subministrament del mobiliari
és de vuitanta-dos mil sis-centes vuitanta-nou euros amb nou cèntims (82.689,09 €),
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: SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTAUN CÈNTIMS (63.626,51 €), IVA INCLÒS.
LOT 2: DENOU MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
(19.062,58 €), IVA INCLÒS.
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Els preus màxims de licitació per LOTS són els següents:

LOT

Lot 1

Moble

Import s/IVA

21% IVA

Totals amb
IVA

77 Taules 90x90 cm

8.730,26

1.833,35

10.563,61

154 Cadires

17.249,54

3.622,40

20.871,94

140 Taules de nit

11.788,00

2.475,48

14.263,48

157 Taules atril

14.816,09

3.111,38

17.927,47

52.583,89

11.042,62

63.626,51

15.754,20

3.308,38

19.062,58

15.754,20

3.308,38

19.062,58

Preu màxim licitació del lot
Lot 2

77 Mobles aparador
Preu màxim licitació del lot

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 0,20 euros
per cada 1000 euros del preu del contracte.

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. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
L'empresa adjudicatària haurà de retirar el mobiliari de substitució del Lot 1. El
mobiliari que s'haurà de retirar és el següent:
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- 77 moble-taula auxiliar (160x80x40 cm).

- Fins un 75% de les cadires.
- Fins un 75% de les taules de nit.
- Fins un 75% de les taules auxiliars.
El mobiliari retirat s'haurà de reciclar. L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar
documentalment el reciclatge d'aquest mobiliari a petició de l'òrgan de contractació.
VIII. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES.
Els criteris objectius que es seguirà per valorar les ofertes són:
1. Preu ....................................................................................... 80 punts.
2. Qualitat ................................................................................... 20 punts.
a) Valoració del preu.
L’atribució de punts s’efectuarà en base a la baixa proposta en relació al preu màxim de
licitació en cadascun dels lots que figuren al punt IV d'aquest Plec, IVA exclòs. La proposta
que presenti la màxima baixa se qualificarà amb la puntuació màxima. La puntuació de
cadascuna de les restants propostes s’obtindrà amb la següent fórmula:
Puntuació proposta a valorar = puntuació màxima x fi
fi = 1 – 3(bmax – bi)
“fi” és el factor pel qual s’ha de multiplicar la puntuació màxima.
“bmax” és la baixa màxima proposta.
“bi” és la baixa de cada ofertant.

b) Valoració de la qualitat.
La valoració de la qualitat es realitzarà mitjançant informe de la direcció i dels
responsables d'Àrea del centre amb l'assessorament del Servei de Prevenció de
l'IMAS.
La puntuació màxima serà de 20 punts i es tindran en compte aspectes relatius a la
qualitat del producte, l'estètica (possibilitat d'escollir colors, etc.), i l'ergonomia.
Palma, 20 de maig de 2015
La directora de la Residència Bonanova

María Farners Saneiro Buedo
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ANNEX II
MODEL D’OFERTA ECONÓMICA PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONCURS
PÚBLIC DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A LA RESIDENCIA DE
PENSIONISTES LA BONANOVA.
(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
mobiliari per a la Residència de Pensionistes la Bonanova 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:

LOT

Mobiliari

Preu unitari s/IVA

77 Taules 90x90 cm
Lot 1

154 Cadires
140 Taules de nit
157 Taules auxiliars

Lot 2

77 Mobles aparador

PROPOSTA ECONÒMICA:
LOT 1.Percentatge de baixa respecte del preu màxim de licitació del lot 1: _____ %.
LOT 2.Percentatge de baixa respecte del preu màxim de licitació del lot 2: _____ %.
................... , ........................................ de ....................................... de 2015
Signatura i segell de l’empresa

