SOL.LICITUD D’OFERTES CONTRACTACIÓ MENOR PER ALS TREBALLS
D’IMPREMTA I DISTRIBUCIÓ DE L’AGENDA JOVE PER ALS MESOS DE JULIOL
A SETEMBRE DE 2019 (PER A LES AGENDES DEL PERÍODE D’AGOST A
OCTUBRE DE 2019)
La Regidoria d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics tramita l’expedient de contracte menor per als
treballs d’impremta i distribució de l’Agenda Jove per als mesos de juliol a setembre de 2019
(per a les agendes del període d’agost a octubre de 2019).
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
•

Objecte del contracte: Contractació menor per als treballs d’impremta i distribució de
l’Agenda Jove per als mesos de juliol a setembre de 2019 (per a les agendes del període
d’agost a octubre de 2019).

•

Tipus de contracte: Contracte de Subministrament.

•

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

•

Criteris de puntuació: Serà seleccionada l’oferta econòmica més baixa que s’ajusti per
complet a les especificacions tècniques sol·licitades.

•

Especificacions tècniques de la prestació:
- S’hauran d’editar 5000 unitats mensuals.
- Format: DIN A3 (420 x 297 mm) plegat en quatre cossos (amplària 105 mm).
- Impressió a 4 + 4 tintes.
- Paper estucat reciclat amb brillo de 115 gr. S’hauran de presentar els certificats
o segells homologats a nivell europeu.
- Distribució a 8 centres o serveis de Palma, dins els horaris d’obertura al públic
de cada un d’ells i dins el període comprés entre el 20 i el 25 de cada mes (per
al mes següent):
*Centre d’Informació jove Palmajove
c. Sant Pere, 6
*Servei de dinamització jove Dinamo
c. Correlasses, 9 (provisional)
*Espai jove Llevant
c. Pere d’Alcantara Penya, 10
*Espai jove Ciutat Antiga
c. Sant Pere, 14A
*Espai jove Litoral
c. Diego Zaforteza, 7B
*Espai jove Tramuntana
c. Felip II, 19
*Espai jove Migjorn
c. Pere Ripoll i Palou, 24
*Secció de Joventut
c. Almudaina, 7A, 3r
-

•

La impremta s’encarregarà de l’enviament mensual dels exemplars necessaris al
Dipòsit legal.

Requisits dels professionals: Complint l’article 118 de la Llei de Contractes del sector
públic, en quedaran excloses les persones o les entitats que presentin ofertes
amb
què, individualment o conjunta amb altres contractes, superin o igualin la xifra de

15.000 euros, IVA exclòs, dins l’any pressupostari i amb l’Àrea d’Igualtat, Joventut i
Drets Cívics.
•

Òrgan de contractació: L’òrgan de contractació competent és el regidor de l’Àrea
d’igualtat, Joventut i Drets Cívics.

•

Pressupost: 1.800 € (mil vuit-cents euros). El pressupost ha d’anar identificat amb
núm. i data (i ha d’incloure l’IVA).

•

Termini d’execució del contracte: El contracte s’iniciarà dia 1 de juliol i finalitzarà
dia 30 de setembre.

•

Responsable del contracte: Cristina Alises García.

•

Forma de pagament del preu:
El pagament es realitzarà mensualment una vegada conformada la factura.
*El lloc i el termini de presentació de les ofertes són els següents:
- Les ofertes s’han d’enviar al següent correu electrònic: joventut@palma.cat o presentarles al Registre General d’aquest Ajuntament des del dia de la publicació fins al dilluns dia
10 de juny de 2019
*En el cas de presentar-se per correu electrònic, els interessats s’han d’assegurar que les
ofertes s’han rebut correctament.
- Termini de presentació: des del dia de la publicació fins al 10de juny de 2019.

Per a qualsevol qüestió:
- Rafa Planas, tel. 971 449426, ext. 1385
- Cristina Alises, tel. 971 449426, ext. 1308

Palma, 6 de juny de 2019

