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Assumpte:

Contracte menor de subministrament de materia
educatius de prevenció i promoció «le la salut. inclòs el seu
disseny imprc. io. adreçats a infants en I'BiaClÓ a la
COVlD—H) i altres malalties inibcto-eoniagiuses, de caire
respiratori, i que es transmeten per contacte
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I- MEMORIA JUSTIFICATIVA: En data l2-0t7-20 es va subscriure (veure Annex [) la
Memòria justificativa per a un contracte menor de subminist ment de materials educatius de
prevenció i promoció de la saluL inclòs el seu disseny i impres, ti.
Es descriu a la Memòria que l'objectiu és, essencialment, editar un matertal educatiu en
forma de conte infantil en relació a la COVID-lí) i altres malalties inl'cctn-emitagieses, de
caire respiratori, i que es transmeten per contacte, com a accio dins el Pla d'activitats d'estiu
(lirigidc. s infants, dins el marc "Palma, Ciutat Amiga dela Infància". Cal ressaltar que els
infants son un grup prioritari dins la [Estrategia de Promoció de la Salut i Prevenció (EPSP)
del Sistema Nacional de Salut. en connexió amb la Xarxa E anyoln de Ciutats Saludables,
estant Palma adherida a ambdues iniciatives publiques. [ cs subratlla a la Memòria
quc els
int'anL 'ón un dels limits de població que més han patit les
eunscq encics dela crisi sanitària
i mesures de confinament derivades de la
COVlD-IO.
Dita Memòria defineix al seu ap

“tat 3 les cspeciticaciuns tècniques de les actuacions de
disseny, il-lustracions, maquetació i impressió de 3.000 exemplars, objecte del contracte. a
realitzar a partir del concret text aportat pels tècnics municipals del Servei de Sanitat

S'espcci ea a la Memòria que el contracte tindrà un termini d'execució
l"adjudicació_

d'un mes, a partir de

13:55.

hora

La Memòria de data l2-06-20 conté la justificació de la necessitat del contracte. les
especificacions tècniques de la prestació, i la justiticaeid del procediment. detallant òrgan de
enntractaeio. valor estimat del contracte (5.000 euics) i aplicació pressupostària.
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data

Pel que fa al responsable del contracte, be es el Cap del Departament de Sanitat i Consum
que subscriu, sense perjudici de l'assessorament tècnic, previst expressament a la Memòria,
per part dels facultatius adscrits al Servei de Sanitat.
Pel que la a la tramitació i forma d'adjudicació, la Memòria estableix el següent:
Tipus de contracte: contracte de subministrament.
Procediment i forma d'arc] udicz
adjudicació directe, contracte menor.
Criteris de puntuac
Pcr valorar les ofertes cs sul-licitcn 3 exemples de treballs semblants a l'objecte del contracte.
Per dctemiinar la millor relació qualitat-preu es valoraran els
teris
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»qultllflll dels disscnys presentats com a mostra de treballs anteriors semblants
rpl'tIpOSlil econòmica, presentant un preu global per al conjunt del subministrament. ajustat .i
les cspcciñcacions tècniques de l'apartat 3 de la Memòria.

subministradnra haurà de complir els requisits per contractar amb lesALÍliIlIIhII'LIClOIIS publiques segons el quc s'estableix ii la Llei 0/2017 (ic 08 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la qual ce serà ubiccte de la pertinent declaració responsable
L’empresa

_

II.- PUBLICITAT DEL PROCEDIMENT En qualsevol cas, | per a satisfer les exigències
dels principis de transparència, publicitat Ctitiüttn'èiiulti. es publica en data l'Hló-ZU el
pertinent anunci a la plana web municipal, Pertil del Cimtractant/Contractes Menors Obrint—
sc un termini de 7 dies naturals comprès entre els dies 22 i 20 de juny 2020. com el termini
per a la prcscntacrú d'ofertes.
i

I ADJUDICACIÓ: tina vegada efectuada la publicació,
dins el termini e'tahlert, han presentat les seves ofertes, cn temps i forma, un total de IS
empreses i/o entitats.

III.- OFERTES PRESENTADES
i

En aquest sentit, tècnics municipals del Servei de Sanitat han lliurat informe de valoració que
s'adjunta com a Annex II, havent procedit a l’avaluació de les ofertes a panir de la

documentació tècnica econòmica aportada
I

Es subratlla a l'informe que s'han atorgat fins a 10 punts pels items d'originalitat.
expressivitat i colors, i igualtat de gènere, apreciats en les mostres aportades; valoracions que
s’han ctniiparal amb el preu ofertat. l'el això al servei de satisfer les previsiuns contingudes
a l'aiticlc lli LCSP 0/2017, sobre una adjudicació basada en el principi de millor relació

qualitat-preu.

Aleshores, cal formular proposta d'adjudicació en favor del licitador que. d'acord amb
l'esmentat informe de valoració, ha presentat la millor oferta. globalment considerada: Sr.
Toni Salom Caldés amb NIF/CIF 43084999L (SALOM ESTUDI), preveient una execució
del contracte. amb les caracteristiques descrites a les concretes mostres tècniques
presentades. per un import global de 255833 curos mes lVA.
lV NFORME DEL COMPLIMENT DE REQUISITS I LIMITS APLICABLES ALS
CONTRACTES MENORS, RESPECTE DE L'EMPRESA PROPOSADA PER A
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L'ADJUDICACIO.

data

De confonnitat amb les previsions contingudes a l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 08 de
novembre, de Contractes del Sector públic, en la redacció vigent introduïda mitjancant D.F.
I.] del RD-Llci 3/2020, de 4 de febrer, s'informa que no s'ha alterat l'objecte del contracte
per evitar l'aplicació del llindar de l5.000 euros de valer estimat del contracte, establert a
l'apartat del prcccptc, per a contractació menor de subministraments o serveis.
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Complint—se aixi les nonncs establertes a l'art 118 LCSP 9/2017, cn connexió amb l'art
131. cal concloure que el present contracte menor pot adjudica“
a l'empresari propusat,
i la
la
han estat objecte
del
habilitació
d'obrar
s'escau,
si
qual,
seva
professional.
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ti'cspecitica declaració responsable al respecte.

Àrea de Tulisme, Sali/tat i Consum.— Servei L/E Saiiitat- PLSanta Eulàlia, 9—4t (LT/DO!
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D'aeurd amb ["expesnt, i en compliment de les Blues tl"cxecueió (lel pressupost 18. 33.6 i
eentbnnemcnt amb les prevismns contingudes a l'acord de Junta de Govern de Palma
de Llum 31-07—19 que un delegar els cnntraetes menars, amb caràcter general, als titulars (la
les r'u'ces. | d'àrees delegades. en l'àmbit de les “C\CS competències, el Cap de Departament
que subscriu. proposa a la llum. Regidora rle l“/\reu delegada de l'urismc, Sanitat (funsuni
que dicti la següent
33 7,

!

!

RESOLUCIÓ
|. Adjudicar el present contracte menor de subministrament de materials educatius de
prevenció promoció de [a salut, inclòs el seu disseny i la impressió de 3.000
exemplars, adreçats a infants en relació a la COVlD—lí) i altres malalties infectacuntagioscs, de caire respir-aturi, que es transmeten per contacte, al Sr Toni Salmn
Caldés amb NIF/CIF 43084909l. (SALOM ESILUDI), per un impurt glabal de TRES
MIL NORANTAvSlS EUROS AMB SlS CÉNTIMS (309006 cures
2.558.”
53733 curos d"[VA al 21 %1t amb subjecció a la pertinent rctcneió del
en concepte d'lRPF, per al conjunt de les prestacions detallades a la Memòria
dtrva del servei de data 12—06-20, base de la licitació, | d’acord amb les
característiques descrites a les mestres tècniques presentades.
i
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Auturitzut i dispns r la despesa de 3.()%,06 euros, amb IVA inclòs, amb càrrec a la
199 45 "Salut pública — Alues submmistramcms" del vigent
partida 103110
Pressupost 2020
Reconèixer l'obligació ahnnal' la despesa quan es presenti la factura
sulmnnistrmnent s’ha duit ;] terme correctament.
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Que es deuen,
La Regidora de l'Arca delegada de
Turisme, Sanitat i Consum
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