
Ajuntament de Palma

PLEcs DE PREScRIPcIoNS TÉcN¡QUES PER A SUBMINISTRAMENT URGENT DE

TALoNARts DE BUTLLETTNS DE DENúNcIES DE rnAruslr MITJAN9ANT coNTRAcrE
MENOR PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA..

1. Objecte.

L'objecte del present contracte és el subministrament de talonaris de butlletins de

denúncia per infraccions de tránsit confeccionats en impremta amb codi de barres CODE
128 per a la Policia Local de Palma motivat per la manca d'estoc, i el retard patit en la
confecció de plecs, en la publicació ien I'adjudicació d'un nou contracte plurianual.

2. Característiques del subministrament i preus

El present contracte es formula en preus unitaris (3,47€ més IVA).

Es considera que els preus unitaris inclouen les despeses de transport, així com les

despeses generals d'estructura i benefici industrial.
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Quantitat Preu + IVA TOTAL
Iricacto

Denominació

4.164€ + 874,44€ 5.038,44€1.200tl-,u Talonaris denúncies de tránsit

articles a subministrar són els següents:

3. Característiques técniques.

. Talonari escalonat de 50 jocs engrapats de denúncies amb inserit final (1 fulla plegada i

impresa per les 2 cares) i amb cartolina envolupant.
. Grandária: 190x140 mm.
r Fulles: 2 autocopiatives. Original en blanc i cÓpia en verd.
. Color tinta: Negre original i cópia (anversos), i gris en el revers de la cÓpia.

. Observacions: porta codi de barres 128 a cada fulla i numeració de justificant.

o Format segons model adjunt a aquests plecs.

4. Valoració i criteri d'adjudicació.

Les empreses interessades han de proporcionar mostres provisionals de I'imprés, en

format electrónic o en paper, abans junt amb I'oferta econÓmica.

Una vegada finalitzat el termini de presentació d'ofertes, es sol'licitará al comandament
responsáble del Departament de Manteniment i Vestuari de la Policia Local de Palma que

informi si els articles oferts s'ajusten a les prescripcions técniques exigides. Dit

comandament elevará informe a l'órgan responsable del contracte en qué comunicará
quins articles oferts s'ajusten a les prescripcions técniques. Les propostes que no s'ajustin
a les prescripcions técniques exigides en un o varis dels articles, seran excloses.
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Les ofertes presentades es valoraran amb un únic criteri: el preu, tot considerant les
ofertes de forma conjunta.

S'adjudicará la licitació a I 'oferta económicament més avantatjosa, tot considerant els
preus unitaris oferts i les quanties previstes del subministrament en el punt 2.

5. Presentació d'ofertes

Les ofertes es presentaran a través del correu electrónic: gestiointerna@pol.palma.cat o
bé mitjanEant instáncia en el Registre General de I'Ajuntament de Palma dirigida a I'Area
de Seguretat Ciutadana.

El termini de presentació d'ofertes finalitzará als deus dies hábils comptadors a I'endemá
de la publicació d'aquesta en el Perfil del Contractant de la web de l'Ajuntament de Palma.

6. Documentació a incloure.

Les empreses licitadores inclouran en la seva oferta la documentació obligatdria mínima
següent per a poder optar a I'adjudicació
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a) Cópia del CIF/NlF.
b) Cópia de I'alta del cens d'activitats.
c) Declaració responsable segons model adjunt.
d) Proposició económica.
e) MemÓria descriptiva del material a subministrar, així com , les seves'

característiques. A més, podran incloure com documentació qualsevol tipus d'afiiu
que considerin adient, per exemple documents explicatius sobre característiques
específiques d'algun component, garanties, serveis addicionals, millores, etc., així
com adjuntaran mostres descrites en el punt 4.

7. Termini i lloc d'entrega.

El material a subministrar será únicament a petició dels responsables del Departament de
Manteniment de la Policia Local de Palma, a les dependéncies de la qual s'entregará en el
termini máxim de vint (20) dies naturals des del dia posterior al de I'adjudicació d'aquest
contracte

Palma, 20 d'octubre de 2022
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