
SOL·LICITUD D’OFERTES CONTRACTACIÓ MENOR  PER AL SUBMINISTRAMENT DE 26 
TABLETS 
 
 
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 26 tablets. 
 

- Objecte del contracte:  Contractació menor del subministrament  de 26 tablets. 
 
 

- 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: 

• 26 unitats TABLET SAMSUNG GALAXY GAMA A 2019 + FUNDA +TECLAT + 
BOSSA tipus bandolera. 

o Característiques de la tablet: 
 Pantalla 10,5 polzades 
 Resolució mínima 1920 x 1200 pix 
 Processador mínim 8 nuclis a 1,8 GHz 
 Mínim 3 GB Ram 
 Mínim 32 GB emmagatzematge intern  
 Sistema operatiu Android  
 Càmara trasera mínim 8 MP i davantera mínim 5 MP 
 Bateria 7.300 mAh 
 Versió 4 G + Wifi 

 
 

- 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:  14.500 € 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 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, des del dia de la publicació fins al 22 de novembre 
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 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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