MODEL DE SOLICITUD D’ OFERTES
La regidoria d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics tramita l’expedient de contracte menor pel

repartiment i fixació manual del material de difusió de l’agenda del 8 de Març. Dia
Internacional de les Dones
Objecte del contracte:

Repartiment i fixació manual del material de difusió 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:
‐ Experiència professional en l’àmbit del repartiment manual de cartelleria.
‐ Proposta econòmica.
Especificacions tècniques de la prestació

Repartir i fixar el material de difusió de l’agenda del 8 de Març. Dia Internacional de les
Dones.
-

1800 cartells A3

-

2000 folletons

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. 600 €, 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:

S’entregarà el material dia 28 de febrer de 2019 a l’empresa adjudicatària
Lloc de prestació:
A diferents indrets de tot el territori de Palma
Responsable del contracte:

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

El termini de garantia serà el legalment establert.
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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
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

‐

El termini de presentació de les ofertes: 22/01/2019

correu

electrònic:

:

igualtatjoventutdretscivics@palma.es
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
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