
 
NÚM. D’EXPEDIENT: 27 /2022 

ASSUMPTE: Contracte menor per a la reedició, impressió i subministrament de bosses de cotó per a 

programes de promoció de la salut a Palma.  

ENTITAT CONTRACTANT: Ajuntament de Palma 

SERVEI/ÀREA: Centre Municipal de Promoció de la Salut (CMPS) - Àrea delegada de Turisme, Sanitat 

i Consum. 

 

INFORME D’AVALUACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER A LA REEDICIÓ,IMPRESSIÓ I 

SUBMINISTRAMENT DE BOSSES DE COTÓ PER A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE LA 

SALUT A PALMA. 

 

Desprès de la publicació del pertinent anunci en data 31/08/2022 al Perfil del Contractant / Contractes 

Menors de la plana web municipal, i dins el termini establert, comprès entre els 7 dies hàbils des de 

l’endemà de la publicació, han presentat les seves ofertes, en temps i forma, un total de 6 empreses, en 

relació a la licitació referenciada. Aquestes empreses són: 

− ROTULOS MALLORCA, SLU 

− RECLAM 2021 S.L. 

− CONSULTORÍA VEMPLOYED S.L.L. 

− NEO MERCHANDISING (CANRUNRUN SL) 

− DIPAPEL, S.A. 

− RAVANETTO, S.L. 

 

Cal especificar que, a l’anunci de la convocatòria, i d’acord amb les previsions de la memòria justificativa 

publicada al Perfil del Contractant, base de la licitació, per a valorar les ofertes d’acord amb les següents 

característiques tècniques: 

− 5.000 unitats de bosses de cotó personalitzades 

− Mesures 38cm ample x42cm alt aproximadament 

− Impressió a 4 tintes a una cara. 

− Dues nanses llargues per poder portar-la a l’espatlla còmodament 

− Gramatge de 140 grams /m2. 

− Color natural (beix)  

 

Les ofertes presentades són: 

Empresa 
Reuneix les 

característiques 
Import 

ROTULOS MALLORCA, SLU SÍ 7.260,00 € 

RECLAM 2021 S.L. SÍ 7.381,00 € 



 
 

CONSULTORÍA VEMPLOYED S.L.L. 
SÍ 

 
7.683,50 € 

NEO merchandising 

(CANRUNRUN SL) 

SÍ 

 
7.804,50 € 

DIPAPEL, S.A. 
SÍ 

 
8.167,50 € 

RAVANETTO, S.L. 
SÍ 

 
9.038,70 € 

   

 

Aleshores, les tècniques del Servei de Salut i Consum que subscriuen, han valorat les ofertes tenint en 

compte que l’únic criteri de puntuació és el preu, adjudicant-se el contracte a l’oferta econòmicament més 

avantatjosa per a l’Ajuntament, amb estricte subjecció a les especificacions tècniques detallades a 

l’objecte del contracte, amb els criteri anomenat anteriorment. 

 

D’acord amb aquest criteri, l’empresa que presenta la millor oferta econòmica és  ROTULOS 

MALLORCA, SLU. pel que es preveu una execució del contracte per un import global de 7.260 euros 

IVA inclòs. 

 

Per la qual cosa, es proposa a l’empresa ROTULOS MALLORCA, SLU. amb CIF B16512360, per a la 

adjudicació d’aquest contracte.  

 

Palma, 18 de setembre de 2022 

 

Les responsables del contracte,    

La TAE superior Especialista en Salut   La TAE mitjà Infermera 

 

 

 

Isabel Rosauro Maqueda     Maria Ingla Pol 

 

 

Vist-i-plau, 

El TAE Cap de servei de Consum i Salut 

 

Bernat Calafat i Vich 
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