
Servei Jurídicoadministratiu
Ref.: ANLL
Document: Resolució 
Exp.: SUB 06/17

Resolució relativa al requeriment de documentació p rèvia a l’adjudicació del contracte del
subministrament  e  instal·lació  d´un  grup  electrogen  per  a  la  Residència  La  Bonanova,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària  

Fets

1.  La  presidenta  de  l’IMAS,  mitjançant  resolució  de  dia  22  de  maig  de  2017  va  iniciar  el
corresponent  expedient  relatiu  a  la  contractació  del  subministrament  i  instal·lació  d´un  grup
electrogen per a la Residència de pensionistes La Bonanova, de conformitat amb l’informe emès
el 27 de març de 2017 per la directora de la Residència de Pensionistes La Bonanova.

2.  En data 7 d'agost  de 2017 va tenir  entrada al  Servei  Jurídic  Administratiu  un nou informe
justificatiu  de  la  necessitat  del  subministrament,  plec  de  prescripcions  tècniques  i  informe
econòmic.

3. La presidenta de l’IMAS, mitjançant resolució de 25 d'octubre de 2017, va aprovar l’expedient
de  referència  mitjançant  procediment  obert,  així  com  el  Plec  de  clàusules  administratives
particulars i de prescripcions tècniques que regeixen el contracte.

3. L'anunci de licitació del contracte es publicà al BOIB núm. 135 de 4 de novembre de 2017, i es
varen presentar en temps i forma les següents empreses:

- ELECTRICA PUIGCERCÓS S.A.U.
- MONCOBRA
- BEXTRON POWER S.L.
- SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS S.A.
- ELECNOR S.A.
- CABOT ASOCIADOS S.L.

4.  La  Mesa  de  contractació  es  va  reunir  l'11  d'octubre  de  2017  per  a  la  qualificació  de  la
documentació general presentada per les empreses indicades al punt 3 i va detectar omissions a
la documentació aportada per l'empresa TECSA MONTAJES S.L., per la qual cosa va acordar
requerir-la perquè, en el termini de tres dies hàbils, esmenés aquestes omissions.

5. La Mesa de contractació es va reunir els dies 23 de niovembre, 4 i 20 de desembre de 2017 i
dia 15 de gener de 2018. A la vista de l'informe tècnic de valoració  i de les ofertes econòmiques,
la  Mesa de contractació  acorda  proposar  a l'òrgan de contractació  que classifiqui  les  ofertes
presentades  i  que  requereixi  a  l'empresa  ELECTRICA PUIGCERCOS,  S.A.U.,  atès  que  ha
presentat la millor oferta, perquè, d’acord amb el que es disposa a l’article 151.2 del TRLCSP, en
un termini no superior a deu (10) dies hàbils comptadors des de l'endemà de rebre la notificació
adient, presenti la documentació prèvia a l'adjudicació d'acord amb la clàusula 20 del Plec de
clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte; i constitueixi la garantia definitiva
segons el que preveu la clàusula 19 del mateix Plec.
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Fonaments de dret

1. A l’article 151 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, s’estableix que correspon a l’òrgan de contractació
classificar les proposicions presentades d’acord amb els criteris dels plecs.

2. 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,  o bé que autoritza a l'òrgan de contractació per obtenir
d'ofici  els  documents  necessaris  per  acreditar-ho,  i  dipositi  la  garantia  definitiva  que  sigui
procedent. 

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 13 d'octubre de 2016 (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016). 

Per tot això,

Resolc:

1. Classificar les proposicions presentades per l'ordre decreixent següent:

1r ELECTRICA PUIGCERCÓS S.A.U.
2n MONCOBRA
3r BEXTRON POWER S.L.
4t SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS S.A.
5è ELECNOR S.A.
6è CABOT ASOCIADOS S.L.

2. Requerir  a l'empresa ELECTRICA PUIGCERCOS, SAU amb NIF A-07072911, d'acord amb
l'article 151.2 del TRLCSP, perquè, en un termini no superior a deu (10) dies hàbils, comptadors
des  de  l'endemà  de  rebre  aquesta  notificació,  presenti  els  documents  que  s'indiquen  a
continuació, en cas de no haver-los 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) Annex 11 relatiu al consentiment informat per poder consultar dades (d'acord amb el
model que s'adjunta)  emplenat i  signat pel representant legal.  En el cas que no es
vulgui prestar l'esmentat consentiment, s'ha d'indicar expressament en aquest Annex
(en cas contrari aquest s'entendrà atorgat) i s'hauran d'aportar els certificats, expedits
pels  òrgans competents en cada cas,  que acreditin  que es troba al  corrent  de  les
obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

c) Annexes 5 del plec de clàusules administratives particulars relatius al consentiment per
al tractament de dades de caràcter personal

3. Requerir a l'empresa ELECTRICA PUIGCERCOS, SAU perquè presenti, en el mateix termini, la
documentació  que  acrediti  els  requisits  de  capacitat,  representació,  classificació,  solvència  i
habilitació professional en els termes que s'assenyalen a la clàusula 20.2 del PCAP.
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4. Requerir a l'empresa ELECTRICA PUIGCERCOS, SAU perquè dipositi, en el mateix termini, la
garantia  definitiva, d'acord  amb  allò  que  s'estableix  a  la  clàusula  H.2.  del  PCAP,  davant  la
Tresoreria del Consell de Mallorca (C/ del Palau Reial, 1 de Palma) per l'import de mil quatre-cents
dos euros amb cinquanta cèntims  (1.402,50 €)  IVA exclòs.

Aquesta  garantia  definitiva  es  podrà  dipositar  mitjançant  transferència  bancària  (mitjançant  la
presentació a les entitats bancàries col·laboradores del document d'ingrés aportat per l'IMAS), aval
bancari  o  contracte d'assegurança de caució,  tal  i  com disposa l'article  96.1 del  TRSLCP o bé
mitjançant retenció en el preu, tal i com permet l'article 96.2 del TRLSCP. 

El dipòsit de la fiança mitjançcant transferència i el pagament de la tasa corresponent es pot fer de
forma  telemàtica  des  de la  pàgina web  del  Consell  de  Mallorca,  www.conselldemallorca.net o
directament a la pàgina  https://taxes.conselldemallorca.net/tasas/fianzacontratos.aspx  .  

5. Publicar  aquesta  resolució  en  el  perfil  del  contractant  i  notificar-la  a  ELECTRICA
PUIGCERCOS, SAU .i a la Tresoreria del Consell de Mallorca.

Palma, 23 de generde 2018

N'he pres nota,
La presidenta de l'IMAS La secretària delegada

(BOIB 109, de 5 de setembre de 2017)

Margalida Puigserver Servera Mª Àngels Vanrell Julià 
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