Petició d’ofertes. CONTRACTE MENOR PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓ DELS PREMIS CIUTAT DE
PALMA 2022
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
És objecte d'aquest contracte la contractació del servei d'una plataforma digital de gestió
dels Premis Ciutat de Palma; així com la seva difusió.
2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
La realització d’aquest servei consisteix en:
-

Creació del registre de cada un dels Premis a la plataforma, incloure les bases
(almenys en 2 idiomes, català i castellà), apartat per a la tramesa dels projectes
per part dels diferents candidats.

-

Assessorament als participant en el moment del registre de les candidatures,
posant al seu abast un telèfon de contacte i un correu electrònic per a dubtes.

-

Apartat d’accés per el jurat per a la consulta, anàlisi de la informació i posterior
puntuació en diferents fases.

-

Llibertat per part de l’Àrea de Cultura d’establir els criteris o sistema de
puntuació que hagi d’emprar el jurat.

-

Assessorament al jurat a l’hora d’accedir i consultar la plataforma.

-

Assessorament tècnic a la Regidoria de Cultura en la gestió de la pròpia
plataforma, actualització de les bases, presentació de les candidatures i
valoracions dels jurats.

-

Destacat al web de la plataforma 30 dies

-

Publicacions d’informacions diverses a les xarxes socials.

-

Enviament de correus electrònics amb la informació dels Premis Ciutat Palma.

-

La capacitat del registre de les obres o dels projectes ha de ser adequat al que es
requereix habitualment a les Bases del Premis, es poden consultar les darreres al
següent link
https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.j
sp&contenido=137867&tipo=5&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi
=1&language=ca&codMenu=1999&codMenuPN=1813

-

Ha de tenir un mínim de 2 anys d’experiència en la gestió de concursos
culturals.

-

Compromís de mantenir un mínim de 3 anys la informació dels Premis al seu
web, per tal de poder accedir-hi la Regidoria per a consultes.

3. 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 ja que el seu import és inferior a 15.000 € (IVA no
inclòs).
Tipus de contracte: servei
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa
Criteris de puntuació: diversos criteris.
5. CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ
a. Claredat i facilitat d’introducció de les dades, 0-5
b. Resposta, canals i accessibilitat immediata, 0-5
c. Difusió, 0-5
Presencia a diferents xarxes socials
Vinculació d’usuaris a l’àmbit del premi convocat
d. Oferta econòmica
POi = M * (PBL – Oi) / (PBL – MO)
On:
POi: Puntuació Oferta econòmica del licitador
M: 5 punts
PBL: Pressupost Base de Licitació
Oi: Pressupost de l’Oferta econòmica del licitador a valorar
MO: Pressupost de l’oferta més econòmica (Millor Oferta)
6. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:
L’òrgan de contractació competent és la Regidoria de Cultura de conformitat a l’Acord
de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28 d’octubre de 2015
(BOIB 3 de novembre de 2015)
7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:
Aquest contracte té un valor estimat de 4.500 € (IVA exclòs).
Amb càrrec a la partida pressupostària 03.33420.22706 Premis Ciutat Palma.- Treballs
externs.
L’any 2022, l’import de 3.500 euros, IVA exclòs.
L’any 2021, l’import de 1.000 euros, IVA exclòs
8. TERMINI D’EXECUCIÓ
Maig 2022 – Maig 2023
9. LLOC DE PRESTACIÓ:
Plataforma on line

10. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Les propostes han de contenir els següents documents:
-

imprès de sol·licitud correctament emplenat i còpia del NIF/CIF del sol·licitant
(annex 1)
declaració responsable que es compleixen els requisits de capacitat per a subscriure
contractes (annex 2)
pressupost de l’oferta signat/segellat
altra documentació per tal de fer la corresponent valoració i que justifiqui les
especificacions tècniques.

Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar al següent correu electrònic:
negcultura@palma.cat
El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 22 d’abril de 2022.
Cada oferent podrà presentar només una proposta. Presentar propostes suposa acceptar
aquestes condicions.
11. 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:
Es poden presentar diverses factures així com es vagi realitzant el servei, que una
vegada conformada es tramitarà el seu pagament. La darrera factura serà l’abril de 2023.

