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Assumpte: contracte menor del servei manteniment i control deis desfibril-ladors i 
equips d'oxigenoterapia de les diferents instal·lacions munidpals de 
l'lnstitut Municipal d'Esports a Palma. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

L'objecte del present contracte és la prestació de! servei de manteniment deis equips de 
desfibril·ladors externs automiJtics o semiautom.3tics (d'ara en endavant D.E.S.A o O.E.A) i deis equips 
d'oxigenoterapia deis que disposa l'lnstitut Municipal d'Esports de Palma a les seves instal·lacions. 
Així com les exigE!ncies requerides a la prestació del servei de manteniment deis citats equips i en 
matE!ria documental, normativa, de qualitat, senya/ística 1 substltució en cas necessari del material 
exposat. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

El manteniment d'aquests equips és fonamental per al desenvolupament del servei de 
Socorrisme i de la protecció deis usuaris de fes instal•lacions esportives de ciutat. A més, són d'obligat 
compliment les normatives en quant a manteniment, revisió ¡ substitució deis citats aparelts, tant de 
forma periüdica com després de cada ús. 

L'lnstitut Municipat d'Esports no té la capacitat tE!cnica de portar a terme aquest servei i 
precisa d'una contractac1ó externa especialitzada per portar"ho a terme i garantir que es compleixen 
les normatives envers aquests equips. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:

E!s equips deis que s'ha de fer carrec !'empresa adjudicataria són els que s'indiquen a 
continuació, sense prejudici de que es puguin modificar, traslladar, ampliar o reduir per al 
compliment de la normativa vigent o necessitats del mateix IME: 

INSTAL·LACIÓ 
MATERIAL PERA REVISIÓ MODEL/MARCA UBICACIÓ (SI ESCAU) 

1 MANTEN!MENT 

Desfibrif•lador ZOLL AED-PLUS Recepció rnstal-lació 
Semiautomiltic 

Desfibril·lador Medical Systems In fermeria/Pisicina 
Semiautomiltic CU-SPl 

Germans Escalas 
Equip d'oxigenoterilpia i OXIDOC fnfermeria/Pisicina 
reanimació 
cardiopulmonar 

Equip d'oxigenoterapia i OXIDOC lnfermeria/Pisicina 
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