
PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  RELATIVES  A  LA
CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI  DE  PODOLOGIA  DE  LES
RESIDÈNCIES  DE  LA  BONANOVA,  LLAR  D’ANCIANS  I
HUIALFÀS.

PRIMERA.- OBJECTE

Aquest contracte té per objecte la prestació per part del contractista del servei
de  podologia  als  beneficiaris  de  les  Residències  de  la  Bonanova,  Llar
d’Ancians,  Huialfàs  gestionades  per  l’Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials,  en
endavant IMAS, i també als propis treballadors. N’està expressament prohibit
qualsevol tipus de sots - arrendament, cessió, subrogació o traspàs del servei. 

SEGONA: DESTINATARIS DEL SERVEI

Els destinataris del Servei de podologia son els residents de les residències de
la Bonanova, Llar d’Ancians, Huialfàs i els treballadors dels centres.

TERCERA.- DURADA DEL SERVEI

Aquest contracte tindrà una durada de cinc anualitats, a partir de dia 1 de juliol
de  2015  o  en  tot  cas  a  partir  de  la  data  de  formalització  del  contracte,
prorrogable per períodes d’un any si hi ha acord exprés de les dues parts, i
amb un màxim de cinc pròrrogues més.

QUARTA .- PREU DEL SERVEI I CANON

El preu màxim serà de  12 euros per  cada servei,  a pagar  per  l’usuari.  En
aquest  preu  s’entenen  inclosos  tots  els  factors  de  valoració  i  els  tributs,
especialment l’impost sobre el Valor Afegit (IVA).

El  cànon  mínim  que  ha  de  satisfer  l’adjudicatari  a  l’IMAS  per  l’ús  de  les
instal·lacions serà de 38 €/mes, el qual s’abonarà dins els cinc primers dies de
cada mes.  

CINQUENA- OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA

1.- El servei es prestarà per l’adjudicatari en els locals habilitats a l’efecte a les
Residències  de  la  Bonanova,  Llar  d’Ancians,   i  Huialfàs,  sempre  i  quan  la
persona resident  hi  pugui  acudir  de  forma autònoma.  En el  cas  de no ser
autònoma, el centre es reserva el dret de decidir on es prestarà el servei, que
pot  ser  a  l'habitació  de  la  persona  resident.  En  aquest  darrer  cas,  serà
l'adjudicatari  el  que  s'haurà  de  desplaçar  per  a  realitzar  el  servei. L’IMAS
aportarà les instal·lacions i material que es relacionin al corresponent inventari.

2.- L’adjudicatari està obligat a satisfer les retribucions del personal que pogués
emprar al servei d’acord amb la legislació laboral. Aquest personal dependrà
directament de l’adjudicatari. Queda entès, per tant, que en cap cas el personal



que l’adjudicatari destini a la prestació del servei podrà al·legar cap dret davant
l’IMAS.
La  residència  no  està  obligada  a  destinar  personal  auxiliar  al  servei  de
l'adjudicatari.

3.-  L’adjudicatari  es  compromet  expressament  a  observar  amb els  usuaris,
visitants i personal dels centres la major afectivitat i deferència.

4.- L’adjudicatari es compromet a efectuar registre per escrit del servei realitzat
a cada resident alls fulls que la residència posi a la seva disposició.

5.- La Direcció dels centres es reserva el dret d’inspecció permanent, sobre el
compliment  per  part  del  contractista  de  les  seves  obligacions,  així  com de
sol·licitar-ne aquella documentació o informació que precisi o acrediti, que per
part del referit contractista, que es compleixin les obligacions de tot ordre que
genera la seva activitat.

6.- L’adjudicatari haurà de mantenir la prestació del servei, com a mínim, una
vegada a la setmana a les residències de La Bonanova i Llar dels Ancians i una
vegada cada quinze dies a la de residència de Huialfàs, entre les 8h i les 19h.
La  flexibilitat  horària  serà  pactada  entre  l'adjudicatari  i  la  direcció  de  la
residència, segons les necessitats del centre.
Així mateix s’haurà de garantir la prestació del servei sis hores setmanals a la
Bonanova i Llar dels Ancians i sis hores quinzenals a Huialfàs.

7.- L’adjudicatari estarà obligat a exposar en lloc ben visible el preu del servei,
el qual només podrà ser modificat amb l’autorització escrita de la Direcció del
Centre.

8.- L’adjudicatari està obligat a utilitzar en tots els serveis prestats productes de
qualitat homologada i normalitzada dels existents al mercat. Tot el material que
no consta a l'inventari, serà a càrrec de l'adjudicatari.

9.- L’adjudicatari es compromet a seguir en tot moment les observacions que
d’ordre  general  li  siguin  formulades  per  la  representació  de  l'IMAS,  i
concretament aquelles, que per millor funcionament dels serveis, li comuniqui la
direcció del Centre, així com les normes internes i el codi de convivència.

SISENA.- INVENTARI

1.-  L’IMAS  aportarà  les  instal·lacions  i  el  material  que  es  relaciona   al
corresponent  inventari.  Serà  a  compte  del  contractista  la  conservació  i
reparació dels béns posats a la seva disposició per part del centre.

2.-  L’adjudicatari  està  obligat  a  reposar  a  la  finalització  o  la  rescissió  del
contracte,  tots  aquells  elements  o  materials  que li  foren lliurats  a  l’inici  del
contracte per  altres iguals  o similars  als  qui  li  foren lliurats  i  que figuren a
l’inventari.



INVENTARI RESIDÈNCIES.

Residència La Bonanova. 
- Micromotor NAFRAM
- Silló hidràulic articulat
- 2 Llums de peu
- 1 armari amb tres calaixos per a utensilis
- 1 metàl·lic de pell

Llar del Ancians.
-  Un equip  complet  de  podologia  amb micromotor,  cauteri,  aspirador  i  llum
específica (marca System Doctor)
- Un equip d’esterilització d’instrumental (marca Steribox-Master): 
- La resta de material necessari per a l’adequada prestació del servei haurà
d’ésser aportat per l’adjudicatari, així com el material fungible, estant facultat
per retirar-lo quant finalitzí la concessió.

Residència Huialfàs.
- No hi ha cap tipus d’equipament pel servei de podologia.

SETENA.- ACTES D’INFRACCIÓ

De qualsevol  infracció observada en el  desenvolupament del contracte, se’n
farà notificació per escrit mitjançant la corresponent acta d’infracció, on s’indiqui
a l’adjudicatari  les anomalies observades,  perquè en el  termini  de 24 hores
siguin subsanades. Amb la notificació de tres actes d’infracció es considerarà
causa suficient per a la resolució del contracte.

VUITENA.-  CRITERIS OBJECTIUS I  LA SEVA PONDERACIÓ RESPECTE
AL SERVEI DE PODOLOGIA.

1) Preu  a  la  baixa  dels  serveis  de  podologia  que  ha  d’abonar  l’usuari,
mitjançant l’aplicació d’un sistema percentual  respecte al  preu màxim
exigit a la clàusula quarta del plec de prescripcions tècniques i amb una
puntuació màxima de 60 punts:

              
Fórmula a aplicar: A X 60/B
A: Percentatge a la baixa sobre el preu màxim del servei de podologia exigit.
B: Percentatge més alt ofertat sobre el preu  màxim del servei de podologia
exigit.

(Els licitadors proposaran un percentatge de baixa en relació al  preu unitari
màxim  del  servei  establert  a  la  clàusula  quarta  del  plec  de  prescripcions
tècniques)



2) Preu a l’alça per la cessió de l’ús del local (cànon), mitjançant l’aplicació
d’un sistema percentual  respecte al  cànon mínim exigit  a la clàusula
quarta del plec de prescripcions tècniques i amb una puntuació màxima
de 40 punts:

             
 Fórmula a aplicar: A X 40/B
A: Percentatge a l’alça sobre el preu mínim del cànon exigit.
B: Percentatge més alt ofertat sobre el preu mínim del cànon exigit

En Palma, a 16 de març de 2015

Vist-i-plau
Tècnica de l'Àrea de Gent gran   Coordinador de l'Àrea de Gent 

  Gran (En funcions)

Encarnación Rodríguez Torres Bartomeu Marquez Coll

SERVEI JURÍDIC 
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