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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
DEL CONTRACTE DE SERVEIS
SERVEI D’ENTREGA, RECOLLIDA I LOGÍSTICA DEL BAT OSONA

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la contractació del servei d’entrega, recollida i logística del Banc
d’Ajudes Tècniques d’Osona.
2.- JUSTIFICACIÓ I ANTECEDENTS
El funcionament el Banc d’Ajudes Tècniques (BAT) té el seu origen l’any 2005 a iniciativa
dels ajuntaments de Manlleu i Torelló, l’Institut Català de la Salut i la Fundació Hospital Sant
Jaume de Manlleu. En el seu inici està concebut com un espai on es disposa de material
d’ajudes ortopèdiques per a la cessió temporal als usuaris que ho precisin. Va ser durant el
2006 quan el Consell Comarcal d’Osona s’integra en el BAT per tal de poder fer arribar els
servei a la resta de municipis d’Osona i passa a anomenar-se Banc d’Ajudes Tècniques
d’Osona (BAT Osona). El Banc d’Ajudes Tècniques pretén millorar o mantenir el nivell
d’autonomia de les persones amb dependència en el seu domicili.
El Consell Comarcal d’Osona el 2006 va impulsar el programa de subvencions per ajudes
tècniques amb l’objectiu de poder finançar la compra d’aparells tècnics i petites reformes de
l’habitatge en aquelles persones que es troben amb una situació de dependència en el seu
domicili. Aquest programa dóna l’opció de retornar l’aparell una vegada finalitzat el seu ús i
en permet la seva reutilització. Aquest material es porta al BAT Osona.
El 2007 es va incorporar la figura d’un terapeuta ocupacional al BAT Osona per tal d’oferir
una valoració individualitzada i un servei d’assessorament i orientació en relació a les ajudes
tècniques.
El 2008 per les necessitats de la població, per un nou marc legislatiu i la necessitat
d’optimitzar recursos es va signar un conveni de col·laboració entre els ajuntaments de la
comarca d’Osona i el Consell Comarcal d’Osona pel finançament del BAT Osona.
El BAT Osona disposa de la seva propietat un estoc de 450 ajudes tècniques, que amb uns
criteris d’accés i prèvia valoració del Terapeuta Ocupacional es deixen a persones amb
situació de dependència per facilitat la seva autonomia i cura al domicili.
Per tal de poder facilitat l’ús d’aquestes ajudes és imprescindible contractar un servei de
manteniment, entrega i recollida d’aquestes ajudes.
3.- DEFINICIÓ DE LES TASQUES A DESENVOLUPAR PER L’ADJUDICATARI
Serveis de magatzem i control d’estoc per les ajudes tècniques que no estiguin els domicilis.
Aquest reunirà les condicions per mantenir el material
Serveis de manteniment de les ajudes tècniques (identificació, higienització, reparació, posta
a punt del material i embalatge del mateix).
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Servei de recollida i entrega del material a domicili. El número d’entregues i recollides
setmanals serà 1 cop a la setmana amb una mitjana de 4-8, exceptuant el mes d’agost,
vacances de Nadal i Setmana Santa. El nombre d’entregues setmanals dependrà del tipus
d’ajuda, de la complexitat del seu muntatge i la distància entre els domicilis on es deixarà
l’ajuda, així com de les condicions de l’habitatge (carrers sense zona de càrrega i
descàrrega, no accessibles amb vehicle, presència d’ascensor...)
4. RESPONSABILITATS DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
-

Valorar les necessitats de les persones i decidir el material més adequat
Temporalitat del material al domicili
Control d’inventari
Gestió d’entrades i sortides de material
Previsió de necessitats de material.
Atenció telefònica dels usuaris i professionals que fan ús del BAT Osona

5. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
Disposar d’un espai físic adequat per la custòdia de les ajudes tècniques quan no estiguin
A l’inici de l’execució del contracte, l’adjudicatari a acreditar la seva afiliació i situació d’alta a
la Seguretat Social
L’adjudicatari es compromet a respectar les directrius que marqui el Consell Comarcal
d’Osona.
Correspon al Consell Comarcal d’Osona la titularitat de la documentació (escrita o efectuada
per qualsevol altre mitjà: audiovisual, ...) derivada de la prestació del servei o la que resulti
L’adjudicatari haurà de portar a terme la prestació objecte del contracte amb la deguda
diligència i professionalitat i assumir, entre d’altres, les obligacions següents
Seguir el protocol establert pel Consell Comarcal en l’higinietazió i manteniment de les
ajudes
6. ASPECTES ECONÒMICS I TÈCNICS OBJECTE DE NEGOCIACIÓ
En tractar-se d’un procediment negociat, els aspectes econòmics i tècnics objecte de la
negociació seran els següents:
a) Millora en el preu: Fins a 12 punts.
Les ofertes econòmiques es puntuaran en base al següent criteri: Puntuació=Puntuació
màxima x [1 – (P – Pmin)/Pmin] on P és l’import de l’oferta i Pmin és l’import de l’oferta més
baixa. Es podrà considerar baixa temerària, d’acord amb allò disposat en l’article 152 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, aquella que sigui inferior en un 10% o més a la mitjana
aritmètica de les tarifes ofertades
b) Per l’experiència en serveis efectuats similars a l’objecte del contracte: Fins a 10 punts.
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Per serveis similars als que es contracten prestat en qualsevol entitat local, que derivin d’un
contracte de serveis, de relació laboral o funcionarial en altres ajuntament o administracions
públiques, es valorarà a raó de 0,60 punts per mes treballat.
c) Aportació d’elements de millora: Fins a 2 punts.
A partir de les activitats i objectius proposats en els plecs, aquells elements que suposin una
millora al projecte, o una ampliació d’activitats, recursos humans, horaris... es valoraran com
a positius.
7. DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà de dos anys a partir de la signatura del mateix, amb la
possibilitat de prorrogar-l’ho per un any més.
8. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El preu màxim de la licitació es fixa en la quantitat de trenta-cinc mil euros (35.000,00 €), més
mil quatre-cents euros (1.400,00 €), corresponents al 4% d’IVA, pel dos anys de contracte.
9. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte, atesa la possibilitat de prorrogar-lo un any més, es fixa en la
quantitat de cinquanta-dos mil cinc-cents euros (52.500,00 €), més dos mil cent euros (2.100,00
€) corresponents al 4% d’IVA.

