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ANNEX II. DE SOLICITUD D’ OFERTES  

 

L’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI tramita l’expedient de contractació menor pel servei de 

repartiment i fixació manual de cartelleria. 

D’acord amb la memòria justificativa del contracte menor de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i 

LGTBI de 5 de novembre de 2019, les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra 

oferta són les següents: 

Objecte del contracte: 

 Repartiment i fixació manual de cartelleria de la campanya comunicativa “No i punt ! Palma, de festa 

lliure d’agressions sexistes” a diferents barris de Palma, i de manera preferent als barris del Terreno, 

Santa Catalina i passeig Marítim. 

Tipus de contracte:  servei 

Procediment i forma d’adjudicació:   contracte menor 

Criteris de puntuació:  

Es publica el contracte al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Palma i l’adjudicació es realitza 

entre les ofertes presentades a partir dels criteris de millor relació qualitat-preu i de responsabilitat 

social de l’empresa contractista. Per a poder valorar les ofertes es sol·licita  

1. Pressupost indicant el número de cartells que es podria cobrir a través de l’import total de  

l’oferta (inferior a 6500 unitats) 

2. Acreditació responsabilitat social de l’empresa 

Especificacions tècniques de la prestació 

Les prestacions que es necessiten: 

- Fixació manual de cartells A3 en dos períodes:   setembre (abans de dia 30 de setembre de 

2020) i novembre/ desembre (entre el 20 de novembre i el 4 de desembre de 2020). El 

número de cartells ha de ser el mateix per cada un dels períodes. 

- Relació d’indrets on s’ha realitzat la prestació per tal que des de l’Àrea de Justícia Social, 

Feminisme i LGTBI es pugui realitzar un seguiment de l’impacte. 

 

L’Àrea, Justícia Social, Feminisme i LGTBI aportarà el material a distribuir.   

 

L’empresa adjudicatària reconeix no rebre cap altra contraprestació alguna diferent a la del preu 

determinat per aquest contracte per al desenvolupament del contingut, la cessió o l’explotació de les 

obres creades.  

 

Òrgan de contractació:   L’òrgan de contractació competent és la regidora de l’Àrea, Justícia Social, 

Feminisme i LGTBI, Sonia Vivas Rivera  
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Pressupost: 1405,3 € IVA inclòs. 

 

Termini d’execució del contracte: 4 de desembre de 2020. 

 

Lloc de prestació:   

El lloc de prestació són equipaments públics,  equipaments i locals del sector serveis de Palma i de 

manera preferent a establiments comercials i d’ocis dels barris del Terreno, Santa Catalina i passeig 

Marítim. 

Es podrà recollir el material a l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, carrer de la Ferreria, 10, 

4art Palma. 

 

Responsable del contracte:  La TAE de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, Margalida 

Simonet Riera. 

Termini de garantia:  El termini de garantia serà el legalment establert. 

Forma de pagament del preu:  

Presentant dues factures expedides per l’entitat i conformada per la responsable del contracte. 

El lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents: 

L’oferta s’ha d’enviar al següent correu electrònic: justiciasocial@palma.cat 

El termini de presentació de les ofertes:  fins dia 2 de setembre de 2020. 

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el personal tècnic, a 

través dels següent telèfon:  971 228 756 / ext.: 7723 

 

Palma, 20 d’agost de 2020 

 

La tècnica responsable del contracte(firma electrònica) 

Margalida Simonet Riera 

Per absència. El cap de secció de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI 

Toni Colom Colom ( firma electrònica) 
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