Plec de prescripcions tècniques per a la
contractació del servei de recollida de
recaptació, transport i recompte de cabal de
l’EMT-Palma.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
RECAPTACIÓ, TRANSPORT I RECOMPTE DE CABAL EN EL CENTRE LOGÍSTIC DE L’EMT PALMA
1.

OBJETE DEL CONTRACTE

El objete del contracte el constitueix la contractació del servei de recollida de cabal, transport i
custòdia de la recaptació diària obtinguda per la flota d’autobusos de l’Empresa municipal de
transports urbans de Palma de Mallorca (en davant EMT-Palma) i el seu posterior recompte,
classificació i ingrés en la compta corrent de l’entitat financera que l’EMT- Palma indiqui.
2.

DURACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte tindrà una durada d'un any. Una vegada superat aquest període inicial, aquest
contracte podrà prorrogar-se, de manera facultativa per l'EMT i obligatòria per a l'adjudicatari,
durant un any més.
3.

PRESSUPOST.

El pressupost màxim de licitació s'estableix en un total de 96.000 € per any.
4.

CONDICIONS DEL SERVEI.

L'empresa adjudicatària haurà de recollir de forma periòdica (de Dilluns a Dissabte) la recaptació
de l'EMT-Palma en les seves instal·lacions logístiques situades en la Ctra. Coll de’n Rebassa a Son
Ferriol al Polígon Sant Mateu
El centre logístic de l'EMT disposa de:
1. Cinc màquines de recaptació (Quatre situades a la sala de Recaptació i una altra a la sala
de Conductors). En elles es recapten les liquidacions diàries dels conductors, tant
monedes com a bitllets.
2. Una caixa forta, a disposició exclusiva de l'empresa adjudicatària.
3. Les instal·lacions logístiques disposen d’un sistema de vídeo vigilància.
4. L'EMT-Palma dotarà a l'empresa de seguretat les claus de les màquines de recaptació,
així com les claus de la caixa forta. La custòdia de les claus serà responsabilitat de
l'empresa adjudicatària durant la vigència de l'esmentat contracte, devent-se retornarles a l'EMT a la finalització del mateix. Essent responsabilitat de l'empresa adjudicatària
de la pèrdua o mal ús de les mateixes.
5. L'empresa adjudicatària haurà de disposar un Segur de Responsabilitat Civil per valor de
150.000 € com a mínim.
5.

PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ.

La recollida i transport dels fons (monedes i bitllets) s'efectuarà vehicles blindats
A aquests efectes, l'adjudicatari diàriament, de dilluns a dissabte, recollirà la liquidació de les
màquines de recaptació.
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En el cas dels bitllets, es pot realitzar la substitució dels caixetins plens per altres buits, o bé,
introduir la recaptació en sacs i precintar-los.
En el cas de monedes, els caixetins s'hauran de buidar, dipositant la recaptació en sacs i
precintant-los.
La tasca del manipulat de bitllets i monedes integra el servei de recollida, transport i custòdia
dels fons de la recaptació diària, que es durà a terme conforme al previst en els paràgrafs
següents. Aquesta tasca també comportarà el recompte, la classificació i el seu posterior ingrés
en l'entitat bancària que indiqui l’EMT-Palma.
Els diumenges i festius no es realitzarà el servei a excepció d'aquelles dates que a causa de
temes de calendari concorrin tres o més dies seguits festius. L'EMT-Palma indicarà en aquest cas
quan es realitzarà aquest servei.
Per a cada servei diari de recollida, transport i custòdia de fons, l'empresa adjudicatària lliurarà
un comprovant en el qual s'indiqui:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Número d'albarà
Dades d'Identificació (tant del client com de l'adjudicatari)
Data i hora de l'efectiva retirada dels fons.
Nombre de sacs retirats pel contractista.
Codi de precinte de cada sac.
Import total desglossat en monedes i bitllets
Import total de la recaptació.
L'endemà de la recollida de fons, com a màxim les 8,00 hores, l'adjudicatari haurà de
remetre a l'EMT un informe, que contindrà la següent informació:
-

Data recollida
Desglossament per màquina de l'import total de monedes declarat per
l'EMT.
Desglossament per màquina de l'import total de bitllets declarat per l'EMT
Desglossi per màquina de l'import total de monedes explicat per
l'adjudicatària.
Desglossament per màquina de l'import total de bitllets explicat per
l'adjudicatària.
Diferències entre l’import declarat i l’import obtingut en el comptatge.

Aquest comptatge es realitzarà pel personal de l'adjudicatari i de conformitat a la normativa
sectorial d'aplicació.
Els fons, una vegada realitzat el comptatge per l'adjudicatari, seran ingressats per aquest en el
compte bancari que l'EMT determini a tals efectes, en un termini màxim de 24 hores hàbils des
de la seva recollida en les instal·lacions de l'EMT.
Quan existeixin discrepàncies en el recompte que efectua d'una banda l'empresa i la informació
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de recaptació obtinguda de les liquidacions de les màquines que disposa l'EMT. L'EMT podrà
sol·licitar les imatges de recompte de l'adjudicatària.
6.

PERSONAL.

Tot el personal que presti el servei haurà d'anar uniformat i amb la dotació que li correspongui
segons l'establert en la legislació sectorial d'aplicació. Així mateix, haurà d'anar proveït de
l'acreditació corresponent facilitada per l'empresa contractista del servei.
El contractista impartirà al seu personal la formació general necessària per al compliment del
seu treball, i es responsabilitzarà de donar les instruccions oportunes perquè es respectin totes
les normes aplicables.
El personal, en el compliment de les seves funcions, informarà de qualsevol anomalia o
incidència que observi durant el servei, la qual cosa serà reflectit en els parts diaris del servei.
7.

PRESENTACIÓ D’OFERTES.

A fi de poder desenvolupar una oferta i conèixer el preu de licitació es simularà un escenari
concorde a la previsió de recaptació i serveis de recollida prestats:
- Recaptació total monedes, 5.500.000 €.
- Recaptació total bitllets, 12.000.000 €.
- Serveis totals de Recollida, 300 serveis per màquina
- Serveis totals de Recollida festius i/o Diumenges, 4 serveis per màquina.
- Punts de recollida, 5 màquines situades en les instal·lacions logístiques.
- Període 12 mesos.
L'oferta haurà de contenir els detalls econòmics desglossats pels conceptes que figuren en el
següent quadre::
Import
Unitari

Quantitat
Transport de moneda nacional (billets i
moneda) (preu per màquina)
Transport de moneda nacional (billets i
moneda) diumenge o festiu (preu per
màquina)
Manipulat bitllet nacional (preu per cada
10.000 €)
Manipulat moneda nacional (preu per
cada 10.000 €)
Fixe mes Administració (preu mensual)

Import Total

300 Servicios por
máquina
4 Servicios por
máquina
12.000.000 €
5.500.000 €
12
Total

9.

CRITERIS DE VALORACIÓ.

S'atorgarà la màxima puntuació a l'oferta més econòmica
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