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Finalitzat el termini establert de presentació d’ofertes, mitjançant contracte menor, per al 
subministrament d’obsequis per a diferents programes de l’IME temporada 2021/2022, amb un 
pressupost màxim de licitació de 17.323,66 € (iva inclòs) s’han presentat 5 ofertes per part de les 
següents empreses: 
 
- MASTER TOUCH PUBLICIDAD S.L. (B82265190) 13.956,50 € (iva inclòs) 
- RECLAM 2012, SL (B57567174)   15.533,38 € (iva inclòs) 
- NEW LINE 200, S.A. (A78470820)   15.838,90 € (iva inclòs) 
- RAVANETTO, S.L. (B07329329)   15.859,35 € (iva inclòs) 
- PLAÇA 18, S.L. (B07765845)    16.835,03 € (iva inclòs) 
 
 
Revisada la documentació aportada i segons criteri econòmic de selecció d’ofertes (oferta més 
avantatjosa per criteri econòmic, l’oferta guanyadora del CM 16/2022 és: 
 
L’oferta de MASTER TOUCH PUBLICIDAD S.L. 
 

- Compleix amb totes les especificacions tècniques requerides al punt 3 de la memòria. 
- Pressupost (IVA inclòs): 13.956,50 € (iva inclòs) 

 
 
 
Conclusió 
 
Es proposa la contractació de l’empresa MASTER TOUCH PUBLICIDAD S.L., amb CIF B82265190, 
per al subministrament d’obsequis per a diferents programes de l’IME temporada 2021/2022 per 
un total de 13.956,50 € (iva inclòs). 
 
Als efectes del que disposa l’article 118.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic es 
deixa constància de que l’empresa MASTER TOUCH PUBLICIDAD S.L., amb CIF B82265190, dins 
l’any 2022, no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la 
quantitat de 15.000 euros, IVA exclòs per a contractes de subministraments o serveis. 
 
Palma a la data de la signatura electrònica, 
 
La cap d’Àrea de Serveis Esportius 
Carmen Isabel Vera Gaspar 
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