
INFORME SOBRE LA QUALITAT DEL CONTRACTE DE SUBMINIS TRAMENT DE 
MOBILIARI GERIÀTRIC PER A LA RESIDÈNCIA LA BONANOVA . EXP. SUB 06/14.

Aquest  informe  es  realitza  per  tal  de  valorar  la  qualitat  del  mobiliari  geriàtric  del 
contracte  de  subministrament  SUB 06/14,  d'acord  amb el  que preveu el  punt  VIII, 
apartat b) del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), que regeix el contracte.

Les empreses licitadores als tres lots del  contracte són les que figuren al següent 
quadre:

EMPRESES LICITADORES
LOT 1 LOT 2 LOT 3

Taules i 
cadires

Moble 
aparador

Butaca 
geriàtrica

GERODAN, S.COOP. X X X

MP Diclesa, S.L. X X X

INDELMA, S.A. X X X

TOTAL EQUIP, S.L. X X X

Ofic Equipamientos y suministros X

EL CORTE INGLES, S.A. X X X

DESAN LINET, S.L.U. X

KAUDEXMOBEL, S.L. X X X

Enginyeria,muntatge i equipament,sl X X

KARINTER 94, S.L. X X X

Instal. Integrals i Eq. per l'Habitat,SL X X X

Industrias Hidráulicas PARDO, S.L. X X X

FUNDOSA ACCESIBILIDAD, S.A. X X X

SUMINISTROS GERIHOTEL, SLU X X X

(X) participa al lot

D'acord  amb les  característiques  generals  que figuren  al  punt  II  del  PPT,  s'haurà 
d'acreditar  que  les  característiques  del  mobiliari  dels  lots  als  quals  participen  les 
empreses  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.

a) Valoració de la qualitat del Lot 1

Analitzada  la  documentació  de  les  empreses  licitadores  al  Lot  1,  l'empresa 
SUMINISTROS GERIHOTEL, S.L.U.,  no acredita la norma UNE europea del mobiliari 
ofert. Per aquest motiu, aquesta empresa queda exclosa a la licitació del lot.
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La  resta  d'empreses  acrediten  la  norma  UNE  del  mobiliari  ofert.  Analitzada  la 
documentació tècnica per les distintes empreses, tots presenten unes característiques 
d'ergonomia i funcionals semblants. 

Per aquest motiu, l'equip tècnic proposa la mateixa puntuació de  20 punts per totes 
aquestes empreses.

b) Valoració de la qualitat del Lot 2.

Analitzada  la  documentació  de  les  empreses  licitadores  al  Lot  2,  l'empresa 
SUMINISTROS GERIHOTEL, S.L.U.,  no acredita la norma UNE europea del mobiliari 
ofert. Per aquest motiu, aquesta empresa queda exclosa a la licitació del lot.

La  resta  d'empreses  acrediten  la  norma  UNE  del  mobiliari  ofert.  Analitzada  la 
documentació tècnica per les distintes empreses, tots presenten unes característiques 
d'ergonomia i funcionals semblants. 

Per aquest motiu, l'equip tècnic proposa la mateixa puntuació de  20 punts per totes 
aquestes empreses.

c) Valoració de la qualitat del lot 3.

Analitzada  la  documentació  de  les  empreses  licitadores  al  Lot  3,  l'empresa 
SUMINISTROS GERIHOTEL, S.L.U.,  no acredita la norma UNE europea del mobiliari 
ofert. Per aquest motiu, aquesta empresa queda exclosa a la licitació del lot.

La  resta  d'empreses  acrediten  la  norma  UNE  del  mobiliari  ofert.  Analitzada  la 
documentació tècnica per les distintes empreses, tots presenten unes característiques 
d'ergonomia i funcionals semblants. 

Per aquest motiu, l'equip tècnic proposa la mateixa puntuació de  20 punts per totes 
aquestes empreses.

Palma, 10 de novembre de 2014
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