
 

Àrea Delegada de Turisme, Sanitat i Consum.- Pl. Santa Eulàlia, 9-4t. (07001) Palma.  
Tel. 971 22 59 00  www.palmademallorca.es 

            1/3 

 Unitat emissora: ÀÀRREEAA  DDEELLEEGGAADDAA  DDEE  TTUURRIISSMMEE,,  SSAANNIIDDAADD  II  CCOONNSSUUMM  04020000 

NNúúmm..  dd’’eexxppeeddiieenntt::   032/2022 - Laboratori Municipal  

AAssssuummppttee::  

Informe de valoració de les ofertes per al contracte menor PER A 

L’EDICIÓ, IL·LUSTRACIÓ, REVISIÓ I IMPRESSIÓ D’UN 

LLIBRE SOBRE LA HISTÒRIA DEL LABORATORI 

MUNICIPAL DE PALMA 

 

 

Efectuada en data 19/10/2022, en l’espai de la plana web municipal “Perfil del Contractant/Contractes Menors”, 

la publicació d’anunci en relació al contracte menor, corresponent a l’expedient 032/2022, per a l’edició, 

il·lustració, revisió i impressió d’un llibre sobre la història del laboratori municipal de Palma, s’han presentat en 

temps i forma, dins el termini establert de 7 dies hàbils, un total de 5 ofertes, corresponents a les següents 

persones i entitats:  

 

- LOYSE SL 

-  TANDEM  SL  

- RECLAM 2012  

- SALOM ESTUDI  

- PRODUCCIONES  MIC SL 

 

Segons la Memòria de data 18 d’octubre de 2022, reguladora de la licitació, les ofertes han d’incloure: 

 

- Declaració responsable del licitador interessat que compleix els requisits de capacitat per contractar 

amb l'Administració pública. 

- Factura proforma o Pressupost desglossat dels productes subministrats, signat pel representant legal de 

l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica. S'ha d'indicar el tipus 

de IVA aplicable o si l'activitat està exempta, despeses de transport (cas d’haver-n’hi) i les dades del 

compte bancari. 

- Declaració responsable del licitador, ajustada al model adjunt, d’absència de conflicte d’interessos 

(D.A.C.I.). 

 

L’oferta a de complir amb les especificacions tècniques detallades al punt 3 de dita  memòria. 

 

I per determinar la millor relació qualitat-preu es sol·licità, a més, 3 exemples de treballs semblants a 

l’objecte del contracte. 

 

Revisada la documentació de dites ofertes: 

 
PRESTACIONS LOYSE SL TANDEM  SL RECLAM 2012 SALOM ESTUDI PRODUCCIONES  

MIC SL 

Portada i contraportada      

Disseny original d’una 

il·lustració per a la portada 

que sigui suggerent i que 
representi al laboratori 

municipal. 

SI SI NO SI SI 

La contraportada durà un 
resum bibliogràfic de l’autor 

amb una fotografia del 

mateix. Es facilitarà per part 
de l’Ajuntament 

NO SI NO SI SI 

Interior: disseny i adaptació 

del text aportat de 

l’Ajuntament al format llibre. 
Es possible que per la 

antiguitat de les fotografies o 

dels documents sigui més 
estètic fer il·lustracions, en el 

cas de que fos necessari i 
adient el màxim de 

il·lustracions a dissenyar 

NO SI NO SI SI 
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serien 10 

Contingut:      

 Revisió literària del text en 
termes de coherència, 

amenitat, armonia, etc.  

NO SI NO SI SI 

Revisió lingüística en català NO SI NO SI SI 

Traducció al castellà per a la 
versió online 

SI SI NO SI SI 

Maquetació i impressió del 

llibre.  

     

Tamany final del llibre 22 
centímetres d’altura per 16 

centímetres d’amplària.  

SI SI SI SI SI 

120 pàgines aproximadament 
a 4+4 tintes damunt paper 

reciclat de 90 grams. 

SI SI SI SI SI 

Cobertes tapa dura impreses a 

4+0 tintes damunt paper 
estucat de 170 grams 

laminades una cara i 

contracolades. 

SI NO SI SI SI 

Enquadernació cosida amb 

fil. 

SI SI SI SI SI 

Número d’exemplars a 

imprimir: 1.000 unitats  

SI SI SI SI SI 

Edició online en castellà 

 

SI SI NO SI SI 

 

Les ofertes de les entitats LOYSE, TANDEM I RECLAM, no compleixen amb les especificacions tècniques 

detallades al punt 3 de la memòria de data 18 d’octubre de 2022, reguladora de la licitació. Per tant, no podem 

esser valorades 

 

Es procedeix, doncs, en primer lloc, a la qualificació preliminar de les ofertes econòmiques presentades per les 

dues entitats que compleixen amb les especificacions tècniques, i d’acord amb els criteris de puntuació de la 

memòria.  

 

OFERTA ECONÒMICA A TANT ALÇAT per total de prestacions: Es valorarà aquest apartat fins un màxim de 

50 punts. 

 

Pressupost base de licitació del contracte: Import sense IVA:  8.000€  (IVA al 21%: 1.680€)                               

Import amb IVA al 21% inclòs: 9.680€  

 

Es valora amb 50 punts l’oferta més baixa i es repartirà proporcionalment la puntuació de les altres ofertes, 

puntuant amb zero la oferta al tipus. 

 

EMPRESA CIF BASE  IVA TOTAL 

euros 

Baixa sense 

IVA 8.000€  

PUNTUACIÓ 

SALOM ESTUDI 

Toni Salom Caldès 

***849**L 7.248,00€ 1.522,08€ 8.770,08€ 752€ 36,86 punts 

PRODUCCIONES  

MIC SL 

B***018** 6.980,00€ 1.465,80€ 8.445,80€ 1.020€ 50,00 punts 

 

CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR VALORACIÓ de 3 exemples de 

treballs semblants a l’objecte del contracte: màxim fins a 50 punts. 

 

EMPRESA CIF VALORACIÓ PUNTUACIÓ 

SALOM ESTUDI 

Toni Salom Caldès 

43084999L  Presenta exemples massa 

infantils, es valora la bona 

ilustració però no és l'exemple de 

llibre que volem realitzar.  

40 

PRODUCCIONES  

MIC SL 

B24301817 Presenta exemples que 

denoten serietat i coherència amb 

25 
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el llibre que volem. Es valora la 

qualitat del disseny, la bona 

relació entre ilustració i text 

associat. També es valora la 

modernitat de la maquetació i 

impressió., 

 

 

PUNTUACIÓ GLOBAL 

EMPRESA CIF PUNTUACIÓ 

DE LA 

VALORACIÓ 

ECONÒMICA 

PUNTUACIÓ 

DE 

EXEMPLES 

DE 

TREBALLS 

PRESENTATS 

PUTUACIÓ 

GLOBAL 

SALOM ESTUDI 

Toni Salom Caldès 

***849**L 36,86 punts 25 punts 61,86 punts 

PRODUCCIONES  

MIC SL 

B***018** 50,00 punts 50 punts 100 punts 

 

Una vegada analitzades aquestes propostes, cal considerar com a més adient la presentada per Producciones MIC 

(CIF B24301817) que han presentat la millor oferta globalment considerada. Per la qual cosa es proposa 

l’adjudicació a aquesta empresa per un import de 8.445,80€ IVA inclòs (corresponen 1.465,80€ a l’IVA al 21%). 

 

Palma, 3 de novembre de 2022 

El Director del Laboratori 

Joan Mora Palou 

(firmat electrònicament) 
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