SOL·LICITUD D’OFERTES CONTRACTACIÓ MENOR PER ALS TREBALLS D’IMPREMTA
DE VINILS ADHESIUS

SOL·LICITUD D’OFERTES

La Regidoria de Justícia Social, Feminisme i LGTBI (Secció de Joventut) tramita l’expedient de
contracte menor per als treballs d’impremta de vinils adhesius..

-

Objecte del contracte: Contractació menor de la impressió de vinils adhesiu.

- Justificació: La Regidoria de Justícia Social, Feminisme i LGTBI (Secció de Joventut)
compta amb tres serveis - Servei de Dinamització dels Espais Joves, el Servei de
Dinamització de joves als barris (Dinamo) i el Servei d’Informació i Comunicació Palmajove,
que necessiten realitzar difusió de les seves activitats.
Per a la difusió de les activitats que realitzen, s’utilitzen diverses eines, entre elles, una
agenda mensual d’activitats, l’Agenda Jove, que es distribueix pels centre educatius,
associacions, biblioteques i altres indrets freqüentats pel jovent.
Amb motiu de la pandèmia Covid 19, es va suspendre el lot del contracte major de
l’Agenda Jove corresponent a impressió i distribució , donat que no es podia realitzar el
repartiment que es feia en estar tancats els centres educatius, els casals de barri, UIB, etc.
Actualment, es considera prioritària la difusió per mitjans online, donat que per garantir la
salut, s’ha reduït al màxim la difusió en paper.
Es considera recomanable la difusió mitjançant codis QR que es puguin distribuir entre el
jovent i a indrets freqüentats per la població jove, com són instituts, UIB, etc.
Per això, es vol dur a terme la contractació menor dels treballs d’impremta de vinils
adhesius, que es puguin adherir a qualsevol superfície, amb els codis QR corresponents a
les activitats que realitzen els serveis de Joventut.
-

Tipus de contracte: Contracte menor de subministrament.

-

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:
10.000 vinils adhesius blanc mate: 7,5 x 5 cm, 4 + 0 tintes, adheribles a qualsevol
superfície
5.000 vinils adhesius blanc mate: 15 x 10,5 cm, 4 + 0 tintes, adheribles a
qualsevol superfície.
Contingut: Legenda (Agenda Jove) + codi QR + logo Ajuntament de Palma.
La secció de Joventut facilitarà el disseny del codi QR i els logos necessaris.

-

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 Regidoria de l’Àrea de Justícia Social,
Feminisme i LGTBI.

-

Pressupost: 6.500 € amb l’IVA inclòs.
El pressupost ha d’anar identificat amb núm. i data (ha d’incloure l’IVA). i haurà de
reflectir el cost per unitat.

-

Termini d’execució del contracte:
El termini d’execució serà d’un mes, a partir de que es notifiqui l’adjudicació.

-

Responsable del contracte: TAE Psicòloga 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.

-

Garanties exigides per a contractar:
No és necessari constituir garantia definitiva, d’acord amb l’article 153 en relació amb
el 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

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 3 de febrer de 2021.
• 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 3 de febrer de 2021.
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient, us podeu posar en contacte amb:
- Rafael Planas, tel. 971.44.94.26, ext. 1385
- Cristina Alises, tel. 971.44.94.26, ext. 1308

Palma, 18 de gener de 2021

