SOL·LICITUD D’OFERTES CONTRACTACIÓ MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT D’UN
ESCENARI MODULAR DESMUNTABLE.

SOL·LICITUD D’OFERTES
La Regidoria de Justícia Social, Feminisme i LGTBI (Secció de Joventut) tramita l’expedient de
contracte menor per al subministrament d’un escenari modular desmuntable.
-

Objecte del contracte: Contractació menor del subministrament d’un escenari modular
desmuntable.

-

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:
• 16 unitats: mòduls escenari d’1’00 m x 1’00 x 0’40 m (alçada).
• 10 unitats: faldó cotó de 2’00 m x 0’40 m (alçada).
• 2 unitats: escala per l’escenari.
• 16 unitats: peces de fixació per als faldons.
• 36 unitats: peus de rosca d’anivellació.
• 32 unitats: peces d’unió dels mòduls escenari.
- COMPATIBLE AMB MODEL POP UP DE LES MATEIXES MIDES

-

Materials:
plataformes en fusta contraxapada de 18 mm com a mínim, amb la superfície pintada i
coberta amb material antilliscant, amb reforçaments interiors.
Estructura d’alumini de 12 mm de diàmetre com a mínim.
Unitats complementàries:
Carretons de transport necessaris, composts per dues unitats per emmagatzemament
lateral i una unitat central. Amb estructura d’alumini i parets de fusta contraxapada.
Rodes giratòries amb frens. Amb 6 anses com a mínim. Amb angles reforçats.
Pes màxim/carretó: 53 Kg

-

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

-

Pressupost: 10.000 € amb l’IVA inclòs.
El pressupost ha d’anar identificat amb núm. i data (i ha d’incloure l’IVA).

-

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 Jaume Mas Rosselló.

-

Forma de pagament del preu:
Presentació d’una única factura, en finalitzar el subministrament, expedida per l’entitat i
conformada pel responsable del contracte.

-

Declaració Responsable del Contractista:
S’ha d’omplir i signar el document de Declaració Responsable del Contractista i
presentar-lo.

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
en el registre electrònic de l’Ajuntament de Palma (www.palma.cat), des del dia de la
publicació fins al 6 de maig de 2022
• 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 6 de maig de 2022.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient, us podeu posar en contacte amb:
-

Jaume Mas Rosselló, tel. 971.44.94.26, ext. 1309
Rafael Planas, tel. 971.44.94.26, ext. 1385

Palma, 26 de maig de 2022

