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Contractació menor del servei d’impressió de material comunicatiu per a l’Ajuntament de Palma

Exp: CMSERV GP 36/2022
Títol: Contractació menor del servei d’impressió de material comunicatiu per a l’Ajuntament de Palma
Servei: Batlia (Comunicació)
Contacte: Irene López (Gabinet de Comunicació).
Data d’inici de presentació d’ofertes: 22 de març de 2022
Data de fi de presentació d’ofertes: 29 de març de 2022

Termini d’execució: del 6 d’abril de 2022 al 5 d’abril de 2023
Duració màxima de realització del contracte: 1 any
Pressupost màxim de licitació: 8.000,00 IVA exclòs.
Presentació d’ofertes: enviar al correu electrònic contractespremsa@palma.cat
Objecte:
La contractació d’un servei d’impressió de diferents elements comunicatius en paper, en diferents
formats.

Requisits tècnics:
L’empresa adjudicatària haurà de complir les següents especificacions tècniques:
•

L’empresa adjudicatària lliurarà en un termini màxim de 10 dies el material imprès que hagi
encomanat l’Ajuntament.

•

Els materials informatius tindran els següents formats i característiques tècniques :

1. Flyer (10 x 21 cm) 4 + 4 tintes, en paper estucat mate ecològic, 170 grams.
2. Díptic 42 x 21 cm obert, 4 + 4 tintes, en paper estucat mate ecològic, 130-140 grams.
3. Flyer DIN A5, 4+4 tintes, en paper estucat mate ecològic 130 – 140 grams.
4. Cartells DIN A3, 4+0 tintes, en paper estucat mate ecològic 130-140 grams.

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT:

En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es
qualifica de menor, atès que el seu import és inferior a 15.000€ (IVA no inclòs).
Tipus de contracte: servei
Procediment i forma d’adjudicació: contracte menor per preu unitari. D’acord amb la base 34.
7c de les Bases d’Execució de l’Ajuntament de Palma, la tècnica que subscriu redacta la present
memòria justificativa.
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El CRITERI D’ADJUDICACIÓ serà l’econòmic. Així, es publica l’oferta al Perfil del Contractant de
la web municipal, per afavorir que totes les empreses interessades puguin presentar les seves
ofertes.
L’Ajuntament de Palma realitza aquest contracte adjudicant per preu unitari. Atesa l’actual
situació de crisi sanitària, no resulta possible realitzar planificacions tancades. Per a ajustar els
encàrrecs als serveis efectivament necessaris i ser el més eficients econòmicament, es
contracta per preu unitari i es realitzaran els encàrrecs a mesura que es vagi generant la
necessitat del servei.
Determinació del preu: De cada format, es determina un mateix preu unitari, tot i que al llarg
del contracte, es poden encarregar per part de l’Ajuntament diferents volums de tirades.

Així, per a Flyer (10 x 21 cm) 4 + 4 tintes, en paper estucat mate ecològic, 170 grams.,
s’estableix com a preu unitari: 0,032 €.
L’Ajuntament garanteix per a aquest format la contractació d’un volum mínim de 100.000
unitats durant tota la durada del present contracte.
Al llarg del contracte, l’Ajuntament encarregarà diferents volums de tirades per aquest
format.

Per al Díptic 42 x 21 cm obert, 4 + 4 tintes, en paper estucat mate ecològic, 130-140 grams,
s’estableix com a preu unitari 0,122 €.
L’Ajuntament garanteix per a aquest format la contractació d’un volum mínim de 10.000
unitats durant tota la durada del present contracte.
Al llarg del contracte, l’Ajuntament encarregarà diferents volums de tirades per aquest
format.

Per al Flyer DIN A5, 4+4 tintes, en paper estucat mate ecològic 130 – 140 grams, s’estableix
com a preu unitari 0,071 €.
L’Ajuntament garanteix per a aquest format la contractació d’un volum mínim de 10.000
unitats durant tota la durada del present contracte.
Al llarg del contracte, es poden encarregar per part de l’Ajuntament diferents volums de
tirades per aquest format.

Per al Cartells DIN A3, 4+0 tintes, en paper estucat mate ecològic 130-140 grams
s’estableix com a preu unitari 0,265 €.
L’Ajuntament garanteix per a aquest format la contractació d’un volum mínim de 1.000
unitats durant tota la durada del present contracte.
Al llarg del contracte, es poden encarregar per part de l’Ajuntament diferents volums de
tirades per aquest format.

5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:
L’òrgan de contractació competent és el titular d’Hisenda i Innovació i Funció Pública, conforme a
l’Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de 31 de juliol de 2019, BOIB núm.109, de 8
d’agost de 2019.

Valoració de les ofertes
La valoració es fa sobre els PREUS UNITARIS oferts pels licitadors en cada un de les
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La valoració presenta les següents especialitats:
a) Atès que les components de prestació NO són equivalents o homogènies en termes
econòmics, amb caràcter previ, s’ha determinat la participació o pes específic que
representa el valor de cada una de les components de prestació sobre el total del PBL.
Aquesta ponderació o coeficient homogeneïtzador es determina aplicant a cada una de les
components de prestació, la fórmula detallada a continuació i el resultat es reflecteix al
quadre següent:
Chi = Vcpi / PBL (sense IVA)
Vcpi = Núm. unitats estimades component * Preu unitari (sense IVA)
Sent:
Chi: Coeficient homogeneïtzador de cada una de les components de prestació.
Vcpi: Valoració de cada una de les components de prestació (sense IVA).
PBL: Pressupost Base de Licitació (sense IVA).

Component de
prestació

Núm.
unitats

Preu unitari
(sense IVA)

Valor de la
component
(sense IVA)

Coeficient (1)
homogeneïtzador

0,032

4.000

0,5

0,122

2.400

0,3

0,071

1.360
240

0,17
0,03

Flyer (10 x 21 cm)
125.000
Díptic 42 x 21 cm
obert
19.672
Flyer DIN A5
Cartells DIN A3

19.155
906

(1) L’acumulat dels TOTS els coeficients homogeneïtzadors ha de ser sempre igual a la unitat (=1).

b) La puntuació total que obtindrà cada licitador serà el resultat de sumar cada
una les puntuacions parcials segons els preus unitaris que hagi ofert per a cada
una de les component de prestació. Se obtindrà aplicant la fórmula:
n

n

∑ POii = ∑ [(PULi - Oii) / (PULi - MOi) * M * Chi]
i=1

i=1

Sent:
POii: Puntuació total del licitador per al conjunt de totes les components de
prestació.
PULi: Preu Unitari de Licitació (preu unitari màxim) per a cada una de les
components de prestació.
Oii: Preu unitari Ofert pel licitador a cada una de les components de prestació.
MOi: Preu unitari més baix (Millor Oferta) per a cada una de les components de
prestació.
M: Puntuació màxima.
Chi: Coeficient homogeneïtzador de cada una de les components de prestació.
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La puntuació total de cada un dels licitadors és el resultat de la suma de totes les
puntuacions parcials obtingudes a cada una de les components de prestació:

Código seguro de Verificación : GEN-68b4-c1cc-756f-2c8d-c131-3cd4-dc21-ea5d | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

POi = M * (PUL - Oi) / (PUL - MO)
n

∑ POii = POi1 + POi2+ ... + POin
i=1

6. VALOR ESTIMAT:

Aquest contracte té un valor estimat de 8.000,00 €, IVA exclòs, 9.680,00 euros IVA inclòs.
Import amb l’IVA inclòs

Aplicació pressupostària

Referència RC/OPER

euros

02.92061.22602

2022 4030 / 8980
2023 220229000234

9.680 euros
Distribució
pressupostària:
2022 7.260,00 euros
2023 2.420,00 euros

8. LLOC DE PRESTACIÓ:
Empresa.
9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
10. 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.

12. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:
Presentant les factures parcials una realitzat el servei parcial i conformada pel responsable del
contracte, després que es realitzi la prestació del servei.
Palma, 18 de març de 2022

La TAE del Gabinet de Premsa - Irene López Rodríguez (signat electrònicament).
El Director general de Comunicació José Juan Alcover Pons (firmat electrònicament).
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