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Resolució d’adjudicació del lot 3 del contracte del subministrament de vestuari i equips
de protecció individual per al personal dels centres residencials de l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

Antecedents

1. El dia 30 de novembre de 2015 la presidenta de l'IMAS va 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 i a la mateixa resolució va
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.

2. El dia 17 de desembre de 2015 va tenir entrada en el Registre General del Consell el recurs
d'alçada interposat per BARNA IMPORT MEDICA SA contra la resolució de la presidenta de
l'IMAS  d'adjudicació  del  contracte  de  subministrament  de  vestuari  i  equips  de  protecció
individual per al personal dels centres residencials de l'IMAS de dia 30 de novembre de 2015.

3. El dia 22 de desembre de 2015 la presidenta de l'IMAS va resoldre admetre a tràmit el recurs
i donar audiència als interessats, que no han formulat al·legacions i el dia 2 de febrer de 2016
va resoldre suspendre l'execució del subministrament del lot 3 del contracte fins que no es
resolgui el recurs d'alçada.

4. El Consell  Executiu del Consell  de Mallorca a la reunió de dia 24 de febrer de 2016 va
acordar estimar el recurs d'alçada interposat en data 17 de desembre de 2015 per BARNA
IMPORT MEDICA SA contra la resolució de la presidenta de dia 30 de novembre de 2015
d'adjudicació  del contracte de subministrament de vestuari i equips de protecció individual per
al  personal  dels  centres  residencials  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Social  i  va  declarar  nul
l'informe  tècnic  i  les  actuacions  posteriors  de  la  licitació  del  lot  3  del  subministrament  de
vestuari  i  equips  de  protecció  individual  per  als  centres  residencials  de  l'IMAS  i  per  tant
retrotreure el procediment de licitació al moment de la valoració de les propostes tècniques del
lot 3 relatives a les sabates de feina i sabates de seguretat blanques.

5. El dia 7 de març de 2016 es va emetre informe tècnic de valoració de les mostres del lot 3
sabates de feina i sabates de seguretat blanques i el dia 23 de març de 2016 la mesa de
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contractació  va  aprovar  l'informe esmentat  i  va  acordar  proposar  a  l'òrgan de contractació
l'adjudicació del lot 3 a l'empresa BUSQUETS UNIFORMITAT, SLU.

6. Atès que BUSQUETS UNIFORMITAT SLU ha aportat la documentació prèvia a l'adjudicació
i ha dipositat la garantia definitiva.

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. 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. Excloure de la licitació les ofertes presentades al lot 3 per les empreses licitadores:  El Corte
Inglés SA, Comercial Ribas, SL, División Anatómicos, SL, Anatómicos Madrid SL i Trazabilidad
Gestión y Textiles Sanitarios SLU 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 23 de
març de 2016  atesos l'informe tècnic de qualitat de data 7 de març de 2016.

2. Classificar les proposicions presentades per l’ordre decreixent següent:

LOT 3 (Sabates):

1r : BUSQUETS UNIFORMIDAD S.L.U.
2n : BARNA IMPORT MÉDICA S.A.
3r: ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES S.L.

3.  Adjudicar  el  lot  3  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  l'empresa
BUSQUETS UNIFORMIDAD SLU pel següents import:
                            
- BUSQUETS UNIFORMIDAD SLU:         
LOT 3: Sabates sanitàries: 19.043,78 € IVA exclòs
amb un termini de lliurament: de 35 dies.

4. Disposar  una despesa màxima total per import de vint-i-tres mil quaranta-dos euros amb
noranta-set cèntims (23.042,97 €), corresponent denou mil quaranta-tres euros amb setanta-
vuit  cèntims (19.043,78  €)  al  principal  i   tres mil  nou-cents  noranta-nou euros amb denou
cèntims ( 3.999,19 €) al 21 % d'IVA, a favor de l'empresa BUSQUETS UNIFORMIDAD SLU
amb CIF B5749644  amb la següent distribució per residències :
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 -Residència Bonanova:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

3 Sabates

2016
11/04 al 31/12

8.658,43 € 10.23111.22104
Ref. 22016000172

- Llar Ancians

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

3
Sabates

2016
11/04 al 31/12

9.465,77 € 10.23110.22104
Ref.  22016000148 

- Residència Felanitx:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

3 Sabates

2016
11/04 al 31/12

3.088,17 € 10.23112.22104
Ref. 22016000196

- Residència Huialfàs:

LOT CONCEPTE ANUALITAT IMPORT IVA
INCLÒS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

3 Sabates

2016
11/04 al 31/12

1.830,60 € 10.23113.22104
Ref. 22016002936

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.
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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, 13 d'abril  de 2016
N’he pres nota.

La presidenta La secretària delegada 
(BOIB Núm. 160, de14-11-2006)

Margalida Puigserver Servera Inmaculada Borrás Salas
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	Per tot això, resolc:

