
 

SOLICITUD D’OFERTES CONTRACTACIÓ MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS 
INFORMÀTICS. 

 

L’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI.està tramitant l’expedient per a adjudicar el contracte menor de 
Subministrament d’equips informàtics, exp. CME-2022-50 

 

D’acord amb la memòria justificativa del contracte menor de la regidora de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme 
i LGTBI de 6 de juliol de 2022, les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les 
següents: 

 

- Objecte del contracte: adquisició d’equipaments informàtics pel Servei d’Atenció Integral de Violència 
de Gènere de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI. 

- Tipus de contracte: subministrament  

- Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor 

- Criteris d’adjudicació:  

1r. A l’oferta que contengui major nombre d’equips informàtics complets. 

2n. En el cas d’haver dues o més ofertes iguals, a la de menor preu. 

3r. En cas d’empat entre dues o més ofertes es realitzarà un sorteig per determinar l’adjudicatari. 

- Especificacions tècniques per cada equip: 

HP PRODESK 400 G6 DM i5 10500T 16 GB 512 GB W10 PRO 

HP CARE PACK 3 AÑOS DIA SIGUIENTE IN SITU 

HP MONITOR E23 G4 23" 1920 X 1080 HDMI DP VGA 

HP SOPORTE MONTAJE PC B300 PC MINI MONITORES THIN CLIENTS 

HP SURE KEY LOCK KEY 

 

- Òrgan de contractació: la regidora de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI 

- Pressupost: 18.148,79 € IVA inclòs (14.999,00 € sense IVA) 

- Termini d’execució: serà com a màxim de 3 mesos, a partir que es notifiqui l’adjudicació. 

- Lloc de prestació: Carrer de la Ferreria, 10, 4t, Centre Social Flassaders. 

- Responsable del contracte: El cap de secció de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI. 

- Termini de garantia: l’establert al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, 
comptat des de l’entrega dels equips. 

- Forma de pagament del preu: Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per 
l’entitat i conformada pel responsable del contracte. 

 

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 justiciasocial@palma.cat o en el registre 
electrònic de l’Ajuntament de Palma (www.palma.cat), des del dia de la publicació fins al 20 de juliol de 
2022 

• En el cas de presentar-se per correu electrònic, els interessats s’han d’assegurar que les ofertes s’han rebut 
correctament al telèf. 971 22 87 57. 

  Termini de presentació: des del dia de la publicació fins al 20 de juliol de 2022. 
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Declaració Responsable del Contractista: 

• S’ha d’emplenar i signar el document de Declaració Responsable del Contractista i presentar-lo 
amb l’oferta. 

Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI): 

• S’ha d’emplenar i signar el document de Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos 
(DACI) i presentar-lo amb l’oferta. 

 

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

- Rafael Planas, tel. 971.44.94.26, ext. 1385 

 

El sotasignant declara conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic i l’article 61 del Reglament 
financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i no tenir conflictes d’interès en aquesta actuació que integra 
l'expedient. 

 

Palma, 7 de juliol de 2022 

El cap de secció de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI    

     

 

Rafael Planas Xamena 


