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MODEL DE SOLICITUD D’ OFERTES 

La  regidoria  d’Igualtat,  Joventut  i  Drets  Cívics  tramita  l’expedient  de  contracte menor  per 

disseny de l’agenda del 8 de Març: Dia Internacional de les Dones. 

Objecte del contracte: 

Disseny de l’agenda del 8 de Març: Dia Internacional de les Dones. 

Tipus de contracte:    servei 

Procediment i forma d’adjudicació:   contracte menor 

Criteris de puntuació:  

Per valorar les ofertes se sol∙licita:  

3  exemples  d’altres  treballs  de  disseny  gràfic  similars  a  l’objecte  del  contracte  i 
currículum de l’entitat que presenta l’oferta 

Per determinar la millor relació qualitat‐preu es valora seguint els criteris: 

‐ Qualitat dels dissenys presentats com a mostra de treballs anteriors 

‐ Qualificació professional en l’àmbit del disseny gràfic 

‐ Experiència professional en l’àmbit del disseny gràfic 

‐ Proposta econòmica 

 

Especificacions tècniques de la prestació 

Les prestacions que se sol∙liciten són:  

El disseny de l’agenda del 25 de novembre en els següents formats: 

- Cartell A3 

- Folletons: 16x16cm (tancat), 48x16cm (obert), en quatre plegs 

- Opis: 1’20x1’75 M 

- Banner: 1400x450 300pp 

- OACS: 1800x1200 PX 

- Imatge per les xarxes socials 

* Important!!! Totes les imatges dissenyades s’hauran d’entregar en format jpg (el pes 
de l’arxiu ha de ser el mínim possible) i en format pdf 

 

Especificacions generals: 

‐ Tots els dissenys són en quadricromia i s’hi han d’incloure les adaptacions  gràfiques 
per a producció final (impressió) i per a versió digital.  
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‐ La Regidoria d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics facilitarà els documents amb el text per 
a  elaborar  els  esborranys.  Aquests  esborranys  s’aniran  modificant  segons  les 
indicacions de la regidoria fins a obtenir la versió definitiva.  

Requisits legals: 

Les entitats  licitadores que participin d’aquesta convocatòria se sotmeten al següents 
termes que s’estableixen segons els drets de propietat intel∙lectual en les obres que es 
creïn en el marc d’aquest contracte:   L’Ajuntament de Palma ostenta en exclusiva els 
drets d’explotació  (reproducció, distribució,  comunicació pública  i  transformació) de 
les obres creades en el marc d’aquest contracte i durant un període de cinc anys.    

L’empresa adjudicatària garantirà a l’Ajuntament de Palma que les creacions han estat 
realitzades pel seu personal laboral i que respon de la seva autoria i originalitat.    

L’empresa adjudicatària reconeix no rebre cap altra contraprestació alguna diferent a 
la del preu determinat per aquest contracte per al desenvolupament del contingut, la 
cessió o l’explotació de les obres creades.  

Tant  la documentació  facilitada per  l’Àrea d’Igualtat,  Joventut  i Drets Cívics per a  la 
realització  dels  encàrrecs,  com  la  documentació  generada  per  l’adjudicatari  serà 
propietat exclusiva de l’Ajuntament de Palma.     

L’Ajuntament de Palma es compromet a que  les obres només podran  ser utilitzades 
d’acord amb  la  finalitat establerta en el moment de  l’encàrrec. Per a  les utilitzacions 
repetides o múltiples que no modifiquin la finalitat acordada s’informarà prèviament a 
la persona dissenyadora,  i en cas de  transformació de  les obres originals, s’haurà de 
comptar amb el consentiment previ de la persona encarregada del disseny.   

‐ Òrgan de contractació:   L’òrgan de contractació competent és el Regidor de l’Àrea d’Igualtat, 
Joventut  i  Dret  Cívics,  Aligi  Molina  Suárez,  conformement  a  l’Acord  de  delegació  de 
competències per Decret de Batlia núm. 10931, de 15/06/2015(BOIB núm. 92, de 23/06/2015) 

‐  Pressupost:   màx.  2.300  €,  IVA  inclòs.  Se  sol∙licita  que  el  pressupost  sigui  detallat  al 
màxim, desglosat per a cada prestació sol∙licitada en el contracte menor 

‐ Termini d’execució del contracte:   

‐ 5 de febrer de 2019 s’entregarà els documents amb el text a l’empresa adjudicatària 

‐  15  de  febrer  2019  l’empresa  adjudicatària  entregarà  la  primera  proposta,  per 
realitzar les possibles modificacions per part de l’Ajuntament. 

‐ 19 febrer de 2019 l’empresa adjudicatària entregarà el material definitiu. 

Lloc de prestació:   

S’enviarà per correu electrònic a l’adreça: igualtatjoventutdretscivics@palma.es 

Responsable del contracte:   

El regidor de l’Àrea ha designat com a responsable la tècnica Aida Tristán Ramis 
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 Termini de garantia:   

El termini de garantia serà el legalment establert.  

 Forma de pagament del preu:  

Presentant  una  única  factura,  en  finalitzar  la  prestació,  expedida  per  l’entitat  i 

conformada pel responsable del contracte. 

 Documentació  a presentar per la contractista: 

‐ Pressupost detallat per conceptes 
‐ Dossier amb 3 mostres d’altres treballs similars  
‐ Breu currículum de l’entitat que presenta l’oferta 
‐ Declaració responsable de l’empresa contractista (s’adjunta model) 

‐ El lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents: 

‐ L’oferta  s’ha  d’enviar  al  següent  correu  electrònic:  : 

igualtatjoventutdretscivics@palma.es 
‐ El termini de presentació de les ofertes:  22/01/2019 

Per  a  qualsevol  qüestió  sobre  aquest  expedient  us  podeu  posar  en  contacte  amb  la  secció 
d’Igualtat, a través dels següent telèfon:  971 228 756 / ext.: 7752 

 

Palma, 15 de gener de 2019 

La tècnica responsable del contracte, 

 

 

Aida Tristán Ramis 

 

 


