2016-016-A
OFERTES DELS LICITADORS
(detallada)

1) INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS (INTRESS) licita per un import
de 1.021.337,64€ amb l’VA exempt.
Ofereix com a millores sense contraprestació econòmica:
• La disposició de 8 places en habitatge urbà i disponible per a l’ús com a pis d’inserció o
emancipació durant el temps de la vigència del contracte.
• Certificat que acredita que és membre de la Xarxa per a la Inclusió Social EAPN – Illes
Balears des de l’any 2009.
Pel que fa l’experiència dels recurs humà de nova incorporació, manifesta que contractarà una nova
persona amb més de 3 anys d’experiència professional en manteniment d’edificis, del la qual
n’aporta el currículum vitae.
I, pel que fa a les Clàusules socials o de gènere, declara que aplicarà al personal de l’equip del
servei les mesures de conciliació de la vida familiar i professional, adjuntes a la seva declaració, i
que estan incloses al Pla d’Igualtat vigent de l’entitat, que també aporta.
3) FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT licita per un import de 1.000.485,33€ amb l’IVA
exempt.
Ofereix com a millores sense contraprestació econòmica:
• Que disposarà d’habitatges, totalment moblats i adaptats, per a 8 persones (8 places) per a
l’ús com a pis d’inserció o emancipació en el marc del servei.
• Presenta certificat que l’entitat participa de forma estable en el Consell de la Dona i la
Xarxa d’Inclusió Social de Mallorca i que està inscrita en el Registre Unificat de Serveis
Socials de les Illes Balears.
Pel que fa l’experiència dels recurs humà de nova incorporació, certifica que l’experiència del
personal de manteniment seleccionat per a aquesta contracta, i que no està subjecte a subrogació, té
una experiència professional demostrable en manteniment d’edificis, de més de 3 anys, del qual
aporta el currulum vitae.
I, pel que fa a les Clàusules socials o de gènere, presenta certificat que disposa d’un Pla d’Igualtat
vigent en el qual s’emmarquen les mesures per a la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral que en la seva aplicació inclouen el personal del servei.

