
Servei Jurídicoadministratiu
Ref.: CCB
Document: Resolució
SUB 07/15

Resolució  d’adjudicació  del  contracte  del  subminist rament  de  vestuari  i  equips  de
protecció  individual  per  al  personal  dels  centres  r esidencials  de  l'Institut  Mallorquí
d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tra mitació ordinària

Antecedents

1. La presidenta de l’IMAS, mitjançant resolució de data 8 de maig de 2015, i de conformitat
amb l’informe proposta esmentat va iniciar el corresponent expedient de contractació que es
divideix en els lots següents:

- LOT 1: Pijames i bates.
- LOT 2: Jaquetes màniga llarga.
- LOT 3: Sabates sanitàries.
- LOT 4: Vestuari personal recepció, menjador i cuina.
- LOT 5: Vestuari personal de manteniment.
- LOT 6: Equips de protecció individual.

2.  El 23 de juny de 2015,  una vegada fiscalitzat  l’expedient  per la Intervenció delegada de
l’IMAS, la presidenta el va aprovar mitjançant procediment obert i s’aprovà el plec de clàusules
administratives particulars que regeix el contracte.

3. L’anunci de licitació del contracte es publicà al  BOIB núm. 96 de 2 de juliol de 2015  i es
varen presentar en temps i forma els següents licitadors: 

       -     BUSQUETS UNIFORMIDAD SLU
- DIVISION ANATOMICOS SL
- COMERCIAL RAFAEL RIBAS, SL
- EPI BALEAR,SL
- ANATÓMICOS MADRID, SL
- MODO CASTE, SL
- TRAZABILIDAD GESTIÓN Y TEXTILES SANITARIOS SLU
- ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES SA
- BARNA IMPORT MEDICA, SA
- INES MULLIEZ CORELLA SAU 
- EL CORTE INGLÉS SA

4. El dia 14 d'octubre de 2015, la Mesa de Contractació va aprovar per unanimitat els informe
tècnics de valoració de la qualitat de les mostres presentades. En base a aquests informes cap
dels  licitadors  presentats  als  lots  4  i  5  complien  els  requisitis  mínims  exigits  al  plec  de
prescipcions tècniques i per tant va proposar excloure-les de la licitació.

5. La Mesa de contractació a la mateixa sessió de dia 14 d'octubre va  proposar a l’òrgan de
contractació, l’adjudicació del  LOT 1 (Pijames i bates)  del  contracte del  subministrament de
vestuari i equips de protecció individual dels centres residencials  a l’empresa BARNA IMPORT
MÉDICA, SA., el LOT 2 (Jaquetes màniga llarga i curta ) i el LOT 3 (Sabates sanitàries i de
seguretat)  a l’empresa  BUSQUETS UNIFORMIDAD SLU i  el  LOT 6  (equips  de  protecció
individual) a l'empresa EPI BALEAR, SL.
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6. El dia 19 d'octubre de 2015, l’òrgan de contractació, va requerir a BARNA IMPORT MÉDICA
SA, EPI  BALEAR,S.L i  a  BUSQUETS UNIFORMIDAD SLU perquè constituïssin  la garantia
definitiva corresponent i presentassin la següent documentació prèvia a l'adjudicació:

- Alta i darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) o declaració relativa 
a la no obligació de tributar per aquest impost.
-  Certificat  administratiu  expedit  per  l'òrgan  competent  de  la  Seguretat  Social  
respecte de les obligacions amb aquesta Administració.
-  Certificat  administratiu  expedit  per  l'òrgan  competent  de  l'Administració  de  l'Estat  
respecte de les obligacions tributàries amb aquesta Administració.
-  Certificat  administratiu  expedit  per  la  Tresoreria  del  Consell  de  Mallorca  
respecte de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca i amb l’IMAS.
-  La  documentació  que  acrediti  els  requisits  de  capacitat,  representació,  
solvència, classificació i habilitació professional en els termes que s’assenyalen en  la  
clàusula 20.2. del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

7. Les empreses proposades com a adjudicatàries han presentat la documentació requerida en
el termini i forma establerts i s'ha comprovat que s'adequa a la legislació vigent.

8. El dies 13 i 19 de novembre de 2015,  la Mesa de Contractació va acordar,  una vegada
revisada la documentació presentada per  BUSQUETS UNIFORMIDAD SLU,  BARNA IMPORT
MÉDICA,  SA  i  EPI  BALEAR  SL  que  aquestes  empreses  compleixen  els  requisits  per  ser
adjudicatàries dels lots 2,3,1 i 6 respectivament del contracte de subministrament de vestuari i
equips de protecció individual per als centres residencials de l 'IMAS d'acord amb la següent
distribució per lots:

- BARNA IMPORT MEDICA, SA:
LOT 1: Pijames: 19.223,11 € IVA exclòs
                             
- BUSQUETS UNIFORMIDAD SLU:
LOT 2: Jaquetes màniga llarga: 22.751,63 € IVA exclòs         
LOT 3: Sabates sanitàries: 38.087,56 € IVA exclòs

- EPI BALEAR SL:
LOT 6:  12.734,60 € IVA exclòs

9. El  dia 19 de novembre de 2015 va tenir  entrada el  recurs d'alçada de BARNA IMPORT
MÉDICA SA contra la resolució de requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació penjada
al perfil del contractant, contra la qual no es pot interposar recurs d'alçada, ja que no és cap
dels actes prevists a l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El recurs s'hauria d'haver
interposat contra  l'acta de la mesa de contractació de dia 14 d'octubre de 2015 en el termini
d'un mes des que es va publicar al perfil. Si consideràssim que el recurs s'ha interposat contra
aquell acte, estaria fora de termini.  

10.  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.
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2. L’òrgan competent per aprovar la present contractació és la Presidència de l’IMAS en virtut
de l'article 7 lletra z) dels Estatuts de l’IMAS aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca
de data 8 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28 de 21 de febrer de 2012).

Per tot això, resolc :

1. No admetre a tràmit el recurs interposat per BARNA IMPORT MÉDICA SA per presentar-se
contra un acte no recurrible.

2. Excloure de la licitació les ofertes presentada per totes les empreses licitadores presentades
als lots 4 i 5 per no complir els requisits mínims de qualitat exigits als plecs de prescripcions
tècniques d'acord amb l'acta de la Mesa de contractació de dia 14 d'octubre de 2015  atesos
els informe tècnics de qualitat de data 16 de setembre de 2015 i per tant, els lots 4 i 5 queden
deserts.

3.  Adjudicar  els  lots  1,  2,  3  i  6  del  contracte  del  subministrament  de  vestuari  i  equips  de
protecció individual  dels  centres residencials  de l'IMAS, amb estricta subjecció als plecs  de
clàusules  administratives  particulars,  al  de  prescripcions  tècniques  i  a  la  seva oferta,  a les
següents empreses i pels següents imports:

BARNA IMPORT MEDICA, SA:
LOT 1: Pijames: 19.223,11 € IVA exclòs
amb un termini de lliurament: de 35 dies.
                            
- BUSQUETS UNIFORMIDAD SLU:
LOT 2: Jaquetes màniga llarga: 22.751,63 € IVA exclòs         
LOT 3: Sabates sanitàries: 38.087,56 € IVA exclòs
amb un termini de lliurament: de 35 dies.

- EPI BALEAR SL:
LOT 6:  Equips de protecció individual: 12.734,60 € IVA exclòs
amb un termini de lliurament: de 30 dies.

4. Disposar  una despesa màxima total per import de cent dotze mil dos-cents vuitanta-quatre
mil  euros  amb  vint-i-cinc  cèntims  (112.284,25  €),  corresponent  noranta-dos  mil  set-cents
noranta-sis  euros  amb noranta  cèntims  (92.796,90  €)  al  principal  i  denou  mil  quatre-cents
vuitanta-set  mil  euros amb trenta-cinc  cèntims (19.487,35 €)  al  21 % d'IVA,  a favor  de les
següents empreses i amb la següent distribució per residències i anualitats:

a)  BARNA  IMPORT MEDICA,  SA  (LOT  1)  amb CIF:  A58001686:  vint-i-tres  mil  dos-cents
cinquanta-nou euros amb noranta-sis cèntims (23.259,96 €) 21 % d'IVA inclòs amb la següent
distribució per residències i anualitats:

- Residència Bonanova:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

1 Pijames 

2015
01/012 al 31/12 

4.626,04 € 10.23111.22104
Ref. 22015010972

2016
01/01 al 31/12

4.626,04 € Amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de l'any 2016
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- Llar Ancians

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

1 Pijames 

2015
01/012 al 31/12 

4.333,31€ 10.23110.22104
Ref. 22015010983

2016
01/01 al 31/12

4.333,31 € Amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de l'any 2016

- Residència Felanitx:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

1 Pijames 

2015
01/012 al 31/12 

1.808,24 € 10.23112.22104
Ref. 22015010964

2016
01/01 al 31/12

 1.808,24 € Amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de l'any 2016

- Residència Huialfàs:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

1 Pijames 

2015
01/012 al 31/12 

 862,39 € 10.23113.22104
Ref. Rel comptable Q/2015/2059

2016
01/01 al 31/12

  862,39 € Amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de l'any 2016

b)  BUSQUETS UNIFORMIDAD SLU (  LOT 2)  amb CIF: B57496440: vint-i-set mil cinc-cents
vint-i-nou euros amb quaranta-set cèntims (27.529,47 €) 21 % d'IVA Inclòs  ,  distribució per
residències i anualitats:

-Residència Bonanova:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

2 Jaquetes

2015
01/012 al 31/12 

6.323,76 € 10.23111.22104
Ref. 22015010973

2016
01/01 al 31/12

6.323,76€ Amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de l'any 2016

- Llar Ancians

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

2
Jaquetes

2015
01/012 al 31/12 

4.215,85 € 10.23110.22104
Ref. 22015010984

2016
01/01 al 31/12

4.215,85 € Amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de l'any 2016
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- Residència Felanitx:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

2 Jaquetes

2015
01/012 al 31/12 

2.171,16 € 10.23112.22104
Ref. 22015010965

2016
01/01 al 31/12

2.171,16 € Amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de l'any 2016

- Residència Huialfàs:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

2 Jaquetes

2015
01/012 al 31/12 

1.053,96 € 10.23113.22104
Ref. Rel comptable Q/2015/2059 

2016
01/01 al 31/12

1.053,96 € Amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de l'any 2016

c) BUSQUETS UNIFORMIDAD SLU (  LOT 3)  amb CIF: B57496440: Quaranta-sis mil vuitanta-
cinc  euros  amb  noranta-cinc  cèntims  21  %  d'IVA  inclòs  (46.085,95  €),  amb  la  següent
distribució per residències i anualitats:

 -Residència Bonanova:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

3 Sabates

2015
01/012 al 31/12 

8.658,43 € 10.23111.22104
Ref. 22015010974

2016
01/01 al 31/12

8.658,43 € Amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de l'any 2016

- Llar Ancians

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

3
Sabates

2015
01/012 al 31/12 

9.465,77 € 10.23110.22104
Ref. 22015010985

2016
01/01 al 31/12

9.465,77 € Amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de l'any 2016

- Residència Felanitx:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

3 Sabates

2015
01/012 al 31/12 

3.088,17 € 10.23112.22104
Ref. 22015010966

2016
01/01 al 31/12

3.088,17 € Amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de l'any 2016
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- Residència Huialfàs:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

3 Sabates

2015
01/012 al 31/12 

1.830,60 € 10.23113.22104
Ref. Rel comptable Q/2015/2059

2016
01/01 al 31/12

1.830,60 € Amb càrrec a la partida que correspongui
del pressupost de l'any 2016

d)  EPI BALEAR SL  (LOT 6) amb CIF B57211229:  quinze mil quatre-cents vuit  euros amb
vuitanta-sis cèntims (15.408,86 €)  amb càrrec a la partides 10.23111.22104, 10.23110.22104
10.23112.22104  i  10.23113.22104  del  vigent  pressupost  de  despeses  amb  la  següent
distribució per residències i anualitats:

-Residència Bonanova:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

6 EPIS

2015
01/012 al 31/12 

3.874,96 € 10.23111.22104
Ref. 22015010979

- Llar Ancians

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

6
EPIS

2015
01/012 al 31/12 

8.966,64 € 10.23110.22104
Ref. 22015010988

- Residència Felanitx:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

6 EPIS

2015
01/012 al 31/12 

746,51 € 10.23112.22104
Ref. 22015010969

- Residència Huialfàs:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

6 EPIS

2015
01/012 al 31/12 

1820,75 € 10.23113.22104
Ref. Rel comptable Q/2015/2059 
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I  en conseqüència,  cancel·lar els document comptables A que consten a l’expedient, per la
diferència.

5. Designar com a responsables del contracte als directors/res de les residències: la Bonanova,
Llar d'Ancians, Felanitx i Huialfàs.

6. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari, a la resta de licitadors, als directors dels centres
residencials,  a la Direcció Insular d'Atenció a la Dependència, a la Intervenció Delegada de
l’IMAS i al Servei de Pressuposts i Comptabilitat.

7. 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 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).

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, 30 de novembre  de 2015
N’he pres nota.

La presidenta La secretària delegada per substitució

Margalida Puigserver Servera Isabel Moragues Marqués
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