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Secretaria
Cont. Serveis Obert
SO2012/000331
Publicació en el perfil del contractista de l’adjudicació
definitiva del contracte de serveis per a la prestació del servei
de teleassistència domiciliària

La Junta de Govern, a la seva sessió de dia 29 de maig de 2013 va aprovar la següent
proposta:
“Tramitat l’expedient de contractació i emès informe per part dels serveis tècnics
municipals de ponderació dels criteris d’adjudicació disposats en el plec de condicions.
En data 8 de maig de 2013, la mesa de contractació va aprovar la proposta d’adjudicació
del contracte de serveis mitjançant procediment obert per a la prestació del servei de
teleassistència domiciliària a l’entitat “SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.” per esser
la que ha obtingut major puntuació, per la qual cosa se li va requerir perquè diposités la
fiança definitiva i presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social, disposar dels mitjans que
s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
En data 22 de maig de 2013, l’entitat “SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.” va
presentar la documentació requerida, per això procedeix l’adjudicació del contracte de
serveis per a la prestació del servei de teleassistència domiciliària, per la qual cosa se
sotmeten a la consideració de la Junta de Govern les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’informe emès per la Tècnica del Departament de Serveis Socials,
Sra. Magdalena Llinas Català, que s’adjunta a aquesta proposta.
SEGON.- Declarar vàlida la licitació del procediment per a l’adjudicació del contracte de
serveis per a la prestació del servei de teleassistència domiciliària i en conseqüència
aprovar l’adjudicació del contracte a l’entitat “SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.”
per esser la que ha obtingut major puntuació en el procediment obert, sota les següents
condicions:
1.- Condicions econòmiques: el contractista percebrà com a preu de la contractació
del servei, els següents preus mensuals:
- Servei de Teleassistència Domiciliària per a la persona usuària titular del servei
(amb terminal i unitat de control remot); 16,50 euros, IVA exclòs.
- Servei de Teleassistència Domiciliària per a la persona usuària beneficiària del
servei amb unitat de control remot (UCR) addicional; 0 euros.
- Servei de Teleassistència Domiciliària per a la persona usuària beneficiària del
servei sense unitat de control remot (UCR) addicional; 0 euros.
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2.- Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant compliment
al projecte i a la seva proposta tècnica, especialment pel que fa a les millores
ofertes que són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducció del temps de la instal·lació ordinària i urgent.
Realització de visita única per a la instal·lació.
Reducció de temps de realització de la trucada postconnexió
Aplicació de protocols específics de seguiment davant situacions especials.
Pla de formació mínima al personal superior a l’exigit al PPT.
Fidelització del personal del Servei.
Aplicació de Pla d’igualtat, implantat des de juny de 2010.
Gestió documental informàtica per a la LOPD.
Increment del número d’indicadors exigits al PPT.
Intervenció regular del comitè de qualitat de l’empresa.
Organització de diverses activitats i tallers.
Accés informàtic del departament de Serveis Socials al Servei.
Accés al Servei a través de xarxes socials.

TERCER.- Facultar el Sr. Batle-president per a la signatura del contracte.
QUART.- Comunicar aquesta adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractista.”
El qual es publica en el perfil del contractista de conformitat amb el que disposa el plec de
condicions i l’art.137 de l’LCSP.
Inca, 18 de juny de 2013
El batle-president

Sign. Rafel Torres Gómez
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