
                                                                                                                        

CONTRACTE MENOR PER CONTRACTAR UNA EMPRESA PER LA INSTAL·LACIÓ DE
VUIT  PRESES  DE  DADES  A  DOS  DESPATXOS  DE  LA  PRIMERA  PLANTA  I  EL
SANEJAMENT DEL RACK D’ENTRADA A LA RECEPCIÓ DE L’ EDIFICI DEL SPAP DE SON
BRU, PUIGPUNYENT

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

EL Servei de Promoció de l’Autonomia Personal, és un servei que té com a
objectiu prevenir les situacions de dependència de les persones majors o de
les persones amb una discapacitat.

Els usuaris del SPAP són persones majors de més de 60 anys o més joves
amb una discapacitat o un grau de dependència, que puguin realitzar les
activitats del centre sense ajuda d’una tercera persona.

L’edifici de Son Bru, es divideix en quatre plantes; a la planta de l’entrada i a
la planta inferior és on es realitzen principalment les activitats del centre. A la
planta  superior  hi  ha  dependències  que  són  utilitzades  pels  serveis
municipals  (treballador  social,  educadora  social,  psicòloga)  i  per  la
responsable  del  centre.  A  aquesta  planta  la  senyal  wifi  arriba amb molta
dificultat.

A la planta inferior (-1), es troba l’aula d’informàtica, on hi ha 6 llocs de feina
pels alumnes que no reben la senyal wifi ni hi arriba el cablejat, per tan el
taller d’informàtica continua suspès per manca de connexió a internet. 

Actualment l'únic ordinador de l’IMAS que hi ha al centre en funcionament, i
que  actualment utilitzen  les dues treballadores, és el que està situat a la
recepció del edifici, el que fa que hi hagui nombroses interrupcions i s’hagui
d’anar  amb  molta  cura  segons   la  documentació  que  s’està  fent  feina
(principalment documentació referent als usuaris), per complir amb la Llei de
Protecció de Dades.
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A més els fils de connexions que entren a l’edifici ho fan per un lloc situat
darrere la recepció, on estan molt desordenats i embullats, el que fa que la
neteja diària sigui delicada i dificultosa i que quan hi ha una averia els tècnics
perdin molt de temps per sabre com van les instal·lacions i les connexions.

És  per  això  que  és  imprescindible   cablejar  dos  despatxos  de  la  planta
superior,  i  els  sis  punts  de l’aula  d’informàtica  i  sanejar   l’entrada  de les
connexions del edifici de Son Bru.

L’IMAS  no  disposa  dels  mitjans  per  dur  a  terme  aquesta  tasca,  pel  que
s’haurà de contractar una empresa que realitzi dita tasca.

2.- CARACTERÍSTIQUES  DEL TREBALL A REALITZAR 

1. Instal·lació de vuit tomes de dades, dues a la planta 1 i 6 a la planta -1.

2. Sanejament del cablejat de la planta zero (entrada), on està ubicat el
router principal del centre.

Condicions del servei:

La instal·lació de les dues preses de dades i el sanejament del RACK han de
quedar acabades i en funcionament. 

La facturació serà a la finalització del treball i posada en funcionament.

3.- DURADA DEL CONTRACTE

El contracte tindrà una durada de 1 mes, des de la data d’adjudicació.

4.- PRESSUPOST MÀXIM

El pressupost màxim d'aquest contracte és de:

Preu Base Preu amb IVA 21% inclòs

2.100€ 2.541€
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5.- PROPOSTA LICITADORS

Els licitadors presentaran una proposta indicant:

- Descripció dels treballs, material a utilitzar i cost de mà d’obra

- El pressupost total desglossant:

Preu Base Preu amb IVA 21% inclòs

- Nom de la persona jurídica o física que presenta la proposta ( telèfon  i
correu electrònic)

6.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

El criteri  d'adjudicació que es considerarà serà el  preu,  tenint en compte
l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Podran remetre la seva oferta a:  mcmaura@imas.conselldemallorca.net, en
un termini de 10 dies naturals a partir de la data de la publicació d’aquesta
proposta al perfil del contractant.

Persona de referència: Mª Cristina Maura  971 61 67 95

Palma, 22 de juliol de 2019

Vist i plau
Sgt Mª Cristina Maura Sgt Sergio Navas Clar

La Responsable dels SPAP de Responsable per ATT del servei
Son Bru i Can Real d’informàtica de l’IMAS
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