At.Comunitària i Pr. Estratègics-Servei d'Atenció al Domicili
MARIA CRISTINA MAURA JAUME
08/07/2021 16:24

FIRMADO POR

NIF: Q0700448D

CONTRACTE MENOR PER L'ADQUISICIÓ D’UN CONJUNT D’AJUDES TÈCNIQUES PER
EL SERVEI D’AJUDA INTEGRAL A DOMICILI (SAID)

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte d'aquest contracte és la compra d’un conjunt d’ajudes tècniques per que
siguin utilitzades per les TCAI (tècniques en cures d’auxiliar d’infermeria) que acudeixen
als domicilis de les persones usuàries del SAID.
El SAID és un servei que té com a objectiu proporcionar una atenció integral al seu
domicili, a les persones que tenen reconegut un Grau de Dependència per la Direcció
General de Dependència del Govern de les Illes Balears.
Degut a que les TCAI treballen diàriament als domicilis de les persones usuàries i quasi
sempre totes soles, es troben en diﬁcultats per ajudar a les persones que tenen una
pèrdua de mobilitat, ja que moltes vegades no disposen de les ajudes tècniques adients
als domicilis.
Amb aquestes petites ajudes tècniques es pretén, alleugerir la càrrega física de les
treballadores, realitzar les transferències i mobilitzacions de les persones usuàries amb
seguretat i al mateix temps poder mostrar a les persones usuàries i a les seves famílies
l’ajuda que suposa aquests articles, per que els puguin adquirir i utilitzar en
coneixement de causa.
El fet que les treballadores realitzin la seva tasca a diversos domicilis durant la seva
jornada laboral, implica que dites ajudes tècniques haguin de ser lleugeres i fàcilment
transportables.
2.- MATERIAL
QUANTITAT

MATERIAL

20

Banda d’ajuda

20

Cinturó de mobilització talla M

20

Cinturó de mobilització talla L

20

Cinturó/banda subjecció mobilització cames

20

Disc de rotació dur
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20

Disc de rotació tou

20

Llençol tubular de rotació, tova

10

Taula rígida de transferències (mida màxim 70X40)*

20

Motxilles de transport

10

Taules de transferència amb disc giratori

*de mida que es pugui introduir dins la motxilla de transport

Característiques del material
- El material ha de ser homologat
- S’ha d’ajustar a la descripció anteriorment feta
Requisits:
- El proveïdor ha de garantir la formació dels treballadors del SAID per que es faci un
bon ús de dit material, així com s’haurà de proporcionar el corresponent manual a cada
participant a la formació (80 persones).
- Dita formació es donarà una sessió a les comarques de: Raiguer, Llevant, Migjor i
Palma
- La formació s’iniciarà a les 14h (de dilluns a divendres)

3.- PRESSUPOST MÀXIM
El pressupost màxim d'aquesta adquisició és de 14.500 euros, sense IVA.

5.- PROPOSTA LICITADORS
Els licitadors presentaran una proposta indicant:
- El pressupost total sense IVA ( màxim: 14.500 euros, sense IVA)
- Els preus unitaris de cada article
- S'indicarà el tipus/model de cada article
- Nom de la persona jurídica o física que presenta la proposta ( telèfon
electrònic)

i correu

-Els licitadors tendran 10 dies per presentar la seva proposta des de la publicació de
l’oferta al perﬁl del contractant de l’IMAS
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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
Persona de referència: Mª Cristina Maura Jaume telf 626 369 664

Palma, a la data de la signatura
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