
 
Ajuntament de Felanitx

Expedient 2333/2017    

JOAN GARCIA CORTÈS, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE FELANITX,
     
CERTIFIC:  Que segons l'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE DIA 6 DE FEBRER DE 2018 
     
es va adoptar, entre altres, el següent acord, que transcric literalment:
     
«I  també  fora  de  l'ordre  del  dia,  i  després  de  la  preceptiva  declaració 
unànime d'urgència, es veu la proposta d'acord relativa a l'adjudicació del 
servei de teleassistència domiciliària.

Vist l'expedient tramitat en procediment obert i tramitació ordinària per a 
l'adjudicació del contracte del servei de teleassistència domiciliària, amb un 
pressupost màxim de licitació de 44.614,80 € anuals, més IVA de 1.784,59 € 
anuals i un termini de dos anys prorrogables anualment per dos anys més, 
de conformitat als següents preus referits a unitat d'execució d'usuari titular 
del servei i a usuari beneficiari del servei:

- Preu referit  a unitat  d'execució (usuari  titular del  servei  amb terminal  i 
URC): 13,77 € mensuals, més l'IVA de 0,55 € mensuals.

-  Preu  referit  a  unitat  d'execució  (usuari  beneficiari  del  servei  amb UCR 
addicional): 3,75 € mensuals, més l'IVA de 0,15 € mensuals.

Antecedents

1. El passat dia 27.10.2017 va finalitzar el termini de presentació d'ofertes 
al procediment.

2.  Segons  es  desprèn  de  l'acta  de  la  Mesa  de  Contractació  es  varen 
presentar les següents ofertes:

 OFERTA NÚM. 1: subscrita  per l'empresa Servicios de Teleasistencia, 
SA, que ofereix prestar el servei de conformitat al següent:

-  Preu  referit  a  unitat  d'execució  (usuari  titular  del  servei  amb 
terminal i URC): 9,45 € mensuals, més l'IVA de 0,38 € mensuals.

-  Preu referit  a unitat  d'execució (usuari  beneficiari  del  servei  amb 
UCR addicional): 0 € mensuals, més l'IVA de 0 € mensuals.

- Millores:
1)  dispositius  de  seguretat:  aportació  gratuïta  d'un  20%  més  de 
dispositius instal·lats.
2) publicitat de tríptics: 4.000 unitats.
3) xerrades informatives: quatre xerrades.
4) tallers de millora de qualitat: quatre tallers.
5) presència a fires i mostres locals: quatre fires.
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 OFERTA NÚM. 2: subscrita per l'entitat Creu Roja Espanyola a les Illes 
Balears, que ofereix prestar el servei de conformitat al següent:

-  Preu  referit  a  unitat  d'execució  (usuari  titular  del  servei  amb 
terminal i URC): 9,25 € mensuals, IVA exempt.

-  Preu referit  a unitat  d'execució (usuari  beneficiari  del  servei  amb 
UCR addicional): 0 € mensuals, IVA exempt.

- Millores:
1)  dispositius  de  seguretat:  aportació  gratuïta  d'un  20%  més  de 
dispositius instal·lats.
2) publicitat de tríptics: 4.000 unitats.
3) xerrades informatives: quatre xerrades.
4) tallers de millora de qualitat: quatre tallers.
5) presència a fires i mostres locals: quatre fires.
 

 OFERTA  NÚM.  3: subscrita  per  l'empresa  CLECE,  SA,  que  ofereix 
prestar el servei de conformitat al següent:

-  Preu  referit  a  unitat  d'execució  (usuari  titular  del  servei  amb 
terminal i URC): 13,15 € mensuals, més l'IVA de 0,53 € mensuals.

-  Preu referit  a unitat  d'execució (usuari  beneficiari  del  servei  amb 
UCR addicional): 0 € mensuals, més l'IVA de 0 € mensuals.

- Millores:
1)  dispositius  de  seguretat:  aportació  gratuïta  d'un  20%  més  de 
dispositius instal·lats.
2) publicitat de tríptics: 4.000 unitats.
3) xerrades informatives: quatre xerrades.
4) tallers de millora de qualitat: quatre tallers.
5) presència a fires i mostres locals: quatre fires.

 

3.  La Mesa de Contractació de dia 6  de novembre de 2017, va acordar 
concedir  un  termini  de  deu  dies  hàbils  a  l'entitat  Creu  Roja  Espanyola, 
perquè justificàs la baixa temerària apreciada a la seva oferta.

4.  Dia 23 de novembre de 2017, l'entitat Creu Roja Espanyola va justificar 
ampliàment els motius i consideracions tècniques que l'havien aconduït a 
presentar la seva oferta.

5. La Junta de Govern Local en sessió de dia 19 de desembre de 2017, va 
acordar classificar les ofertes admeses d'acord amb el quadre exposat més 
avall  i  requerir a l'entitat millor puntuada Creu Roja Espanyola a les Illes 
Balears, perquè aportàs la documentació prevista en el plec de clàusules 
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administratives particulars abans de l'adjudicació del servei, en el termini de 
deu  dies  hàbils  comptats  a  partir  del  següent  al  de  la  recepció  de  la 
notificació.
 

LICITADOR

OFERTA 
ECONÒMICA 

(PREU 
UNITAT 

EXECUCIÓ)

OFERTA 
ECONÒMICA 

(PREU 
UNITARI 

PERSONA 
BENEFICIÀR

IA)

PROPOSTES 
MILLORA

PUNTUACIÓ 
TOTAL

Creu Roja Espanyola 55 7 38 100

Servicios de 
Teleasistencia, SA

53 7 38 98

Clece, SA 8 7 38 53

 

6. Dia 24.01.18 el Sr. Joan Batle Palou, en representació de l’entitat Creu 
Roja  Espanyola  a les  Illes  Balears,  va  dipositar a  l'oficina de Correus de 
Palma de Mallorca, mitjançant carta certificada, la documentació requerida 
per l'Ajuntament de Felanitx, la qual fou rebuda a aquest Ajuntament dia 
25.01.18 amb Registre General d'Entrada núm. 538.

7.  De  la  documentació  aportada  per  Creu  Roja  Espanyola,  faltava  la 
certificació d'estar al corrent amb les obligacions tributàries de la Comunitat 
Autònoma der les Illes Balears (CAIB).

8. Dia 29.01.18, es va requeir a Creu Roja Espanyola perquè esmenàs la 
deficiència observada i aportàs en el termini de 3 dies hàbils la corresponent 
certificació.

9. Dia 01.02.18, Creu Roja Espanyola va aportar la certificació requerida.
 

Fonaments de dret

I. El procediment s'ha desenvolupat segons el disposat als art. 19, 109, 
110, 115 i 116 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (TRLCSP).

II. D'acord amb l'establert  als  arts.  151.4,  154.1  i  154.2  del  TRLCSP, 
l'adjudicació i  la formalització dels contractes la quantia dels quals 
sigui superior a les quantitats indicades a l'art. 138.3 es publicarà al 
perfil  de  contractant  (art.  53)  de  l'òrgan  de  contractació,  i  si  és 
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superior a 100.000 €, la formalització es publicarà a més al BOIB.
III.L'art. 151.3 del TRLCSP estableix que l'òrgan de contractació haurà 

d'adjudicar  el  contracte  dintre  dels  cinc  dies  hàbils  següents  a  la 
recepció de la documentació. 

IV.L'art.  156.3  de  la  mateixa  llei  estableix  que  la  formalització  del 
contracte  s'haurà  d'efectuar  no  més  tard  dels  quinze  dies  hàbils 
següents a aquell  en que es rebi  la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats.

V. D'acord amb l'art. 140.1 del TRLCSP, els òrgans de contractació no 
podran divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests 
hagin designada com a confidencial.

 

En base als fets i fonaments de dret exposats, i vista la proposta redactada, 
la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

   Primer. Declarar  la  confidencialitat  de  la  informació  del  projecte  del 
servei presentat per l'entitat Servicios de Teleasistencia, SA.

   Segon. Adjudicar el contracte del servei de teleassistència domiciliària, a 
l'entitat Creu Roja Espanyola a les Illes Balears, de conformitat al següent:

- Preu referit  a unitat  d'execució (usuari  titular del  servei  amb terminal  i 
URC): 9,25 € mensuals, IVA exempt.

-  Preu  referit  a  unitat  d'execució  (usuari  beneficiari  del  servei  amb UCR 
addicional): 0 € mensuals, IVA exempt.

- Millores:
1) dispositius de seguretat: aportació gratuïta d'un 20% més de dispositius 
instal·lats.
2) publicitat de tríptics: 4.000 unitats.
3) xerrades informatives: quatre xerrades.
4) tallers de millora de qualitat: quatre tallers.
5) presència a fires i mostres locals: quatre fires.

   Tercer. Requerir l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte administratiu 
corresponent, dintre dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi 
la notificació de l'adjudicació.

    Quart. Publicar el resultat del procediment d’adjudicació i la formalització 
del contracte al perfil del contractant.

    Cinquè. Notificar aquest acord a tots els licitadors, al responsable del 
contracte el Sr. Xisco Coll Vidal cap del departament de Serveis Socials i als 
departaments d'Intervenció i Tresoreria municipals.

    Sisè. Facultar el Batle per a que pugui signar qualsevol document que 
sigui necessari per fer efectius els acords precedents.»
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I perquè així consti als efectes de l’expedient, emeto el present certificat per 
ordre i amb el vist i plau del Sr. Batle, amb l’excepció prevista en l’article 
206  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les 
Entitats Locals aprovat per Reial  Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
s’expedeix el present.

Felanitx, document signat electrònicament al marge.

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Felanitx
	2018-02-07T15:21:56+0100
	Felanitx
	JUAN GARCIA CORTES - DNI 37337279E
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Felanitx
	2018-02-08T08:13:26+0100
	Felanitx
	JOAN XAMENA GALMES - DNI 18222563P
	Ho accepto




