SOL.LICITUD D’OFERTES CONTRACTACIÓ MENOR PER ALS TREBALLS DE DISSENY I
MAQUETACIÓ DE L’AGENDA JOVE PER ALS MESOS DE JULIOL A SETEMBRE DE 2019
(PER A LES AGENDES DEL PERÍODE D’AGOST A OCTUBRE DE 2019)
SOL·LICITUD D’OFERTES
La Regidoria d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics (Secció de Joventut) tramita l’expedient de
contracte menor per al disseny i maquetació de l’agenda jove per al període comprés entre el
mes de juliol i el setembre de 2019 (per a les agendes del període d’agost a octubre de 2019).
-

Objecte del contracte: Contractació menor dels treballs de disseny i maquetació de
l’agenda jove per als mesos de juliol a setembre de 2019 (per a les agendes del període
d’agost a octubre de 2019).

-

Tipus de contracte: Contracte de serveis.

-

Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.

-

Criteris de puntuació: Serà seleccionada l’oferta econòmica més baixa que s’ajusti per
complet a les especificacions tècniques sol·licitades.

-

Especificacions tècniques:
L’Agenda Jove és una publicació de la Secció de Joventut de l’Ajuntament de Palma
que té com a finalitat donar a conèixer les activitats que els diferents serveis realitzen
mensualment. Els serveis dels quals es fa difusió en aquests moments són tres, encara
que pot haver-hi alguna modificació al llarg de l’any.

-

El format ha de ser DIN A3 de 10’5 x 31‘7 (tancat), en color, amb una portada, una
contraportada i espais per als diferents serveis i informacions.

-

Haurà una informació estàtica (logotips, adreces, contactes, etc), que es facilitarà des
de la Secció de Joventut i uns continguts que variaran cada mes, havent de presentar
l’empresa contractista proposta del disseny i maqueta.

-

S’establirà un mitjà per transmetre la informació mensualment. També s’establirà el
calendari de maquetació, aprovació inicial i traspàs a la impremta.

-

Haurà de contemplar el disseny i la maquetació de 3 exemplars de l’agenda, entre juliol
de 2019 i setembre de 2019 (que correspondran a les agendes de agost 2019 fins
octubre 2019).

-

S’ha d’especificar el format i les característiques principals de l’oferta que es presenta:
tamany, colors, aportació d’imatges, etc. Si es vol, es pot presentar una proposta de
disseny.

-

El contractista haurà d’aportar les imatges necessàries d’acord amb la temàtica
sol·licitada en aquells casos en que no se li proporcionin des de l’Ajuntament.

* La Secció de Joventut facilitarà els continguts necessaris, així com els logos existents.

-

Requisits dels professionals:
Complint l’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en quedaran excloses
les persones o les entitats que presentin ofertes amb què, individualment o conjunta
amb altres contractes, superin o igualin la xifra de 15.000,00 €, IVA exclòs, dins l’any
pressupostari i amb l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics.

-

Òrgan de contractació:
L’òrgan de contractació competent és el regidor de l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets
Cívics.

-

Pressupost: 1.500 € amb l’IVA inclòs.
El pressupost ha d’anar identificat amb núm. i data (i ha d’incloure l’IVA).

-

Termini d’execució del contracte:
El contracte s’iniciarà dia 1 de juliol i finalitzarà dia 30 de setembre de 2019

-

Responsable del contracte: Cristina Alises García

-

Forma de pagament del preu:
El pagament es realitzarà mensualment una vegada conformada la factura.

El lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents:
Les propostes es podran presentar per e-mail a l’adreça electrònica joventut@palma.cat o
al Registre general d’aquest Ajuntament, des del dia de la publicació fins al 7 de juny de
2019.
• En el cas de presentar-se per correu electrònic, els interessats s’han d’assegurar que
les ofertes s’han rebut correctament.
Termini de presentació: des del dia de la publicació fins al 7 de juny de 2019.
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient, us podeu posar en contacte amb:
- Rafa Planas, tel. 971.44.94.26, ext. 1385
- Cristina Alises, tel. 971.44.94.26, ext. 1308

Palma, 4 de juny de 2019

