
SOL·LICITUD D’OFERTES CONTRACTACIÓ MENOR  PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
VESTUARI 
 
 
SOL·LICITUD D’OFERTES 
 
 La Regidoria de Justícia Social, Feminisme i LGTBI (Secció de Joventut) tramita l’expedient de 
contracte menor per al subministrament de vestuari. 
 

- Objecte del contracte:  Contractació menor del subministrament  de vestuari. 
 
 

- Tipus de contracte:  Contracte menor de subministrament. 
 
 

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

- Criteris de puntuació: Serà seleccionada l’oferta econòmica amb millor relació qualitat-
preu. 

 
 

- Especificacions tècniques: 
- 30 unitats: “parkas” polars folrades i encoixinades, amb logo de Joventut/Ajuntament 

brodat  
1. Han d’estar diferenciades per talles - encoixinat polar en poliéster 300 D i 

embuatat de nylon. Obertura amb plaqueta, cremallera i tancadors automàtics. 
Traveta ajustable amb velcro. Mínim de 4 butxaques. Caputxa doblegada 
retràctil dins el coll amb obertura velcro. Cremallera YKK o SBS.  

2. Talles: es concretaran abans de servir el material. 
3. Logo: es proporcionarà el logo adient quan s’adjudiqui el contracte. 

 
- 30 unitats: motxilles en teixit resistent i impermeable 600D. Amb anses per espatlles 

reforçada i ergonòmica, i ansa especial de mà. Amb panell encoixinat al darrera per a 
l’esquena. Capacitat 30 l. Amb butxaca principal i una butxaca frontal com a mínim, 
totes amb cremallera. 

 
- 30 parells de guants, diferenciats per talles – teixit protector del fred amb les puntes dels 

dits polzes i índex tàctils per a manipular dispositius intel·ligents. El palmell ha d’estar 
recobert amb material antilliscant. Amb ajustament elàstic als canells. 

 
- 30 unitats: gorros polars per al fred, de teixit de polièster de densitat mínima 220 gr/m2. 

 
 

- 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 de Justícia Social, Feminisme i LGTBI. 

 
- Òrgan de contractació: 

L’òrgan de contractació competent és la regidora de l’Àrea de Justícia Social, 
Feminisme i LGTBI. 

 
- Pressupost:  4.500 € amb l’IVA inclòs. 

El pressupost ha d’anar identificat amb núm. i data (i ha d’incloure l’IVA). 
 



 
- Mostra: 
 S’haurà de presentar una mostra de cada element des del dia de la publicació de 
 l’anunci fins dia 22 de novembre de 2019. 
 Les mostres les podran recollir a la Secció de Joventut (C/ Almudaina, 7A.3r) una 
 vegada adjudicat el contracte. 

 
- Termini d’execució del contracte: 

El termini d’execució serà abans de dia 31 de desembre de 2019.  
 

- Responsable del contracte: TAE Cristina Alises García 
 

- Forma de pagament del preu: 
Presentació d’una única factura, en finalitzar el subministrament, expedida per l’entitat i 
conformada per la responsable del contracte. 
 

- Declaració Responsable del Contractista: 
 S’ha d’omplir i signar el document de Declaració Responsable del Contractista i 
 presentar-lo.  

 
 

 
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, així com també a la Secció de Joventut: C/ 
Almudaina, núm. 7A-3r. juntament amb les mostres des del dia de la publicació fins al 22 de 
novembre de 2019. 
• En el cas de presentar el pressupost 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 22 de novembre de 2019.  

 

  

 
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient, us podeu posar en contacte amb: 
 
      - Cristina Alises, tel. 971.44.94.26, ext. 1308  

- Rafael Planas, tel. 971.44.94.26, ext. 1385 
 
 
 
Palma, 14 de novembre de 2019 
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