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SOLICITUD D’ OFERTES 
 
La regidoria de Justícia Social, Feminisme i LGTBI tramita l’expedient de contractació menor 
per el repartiment de  material de sensibilització entorn a l’Orgull LGTBI  

D’acord amb la memòria justificativa del contracte menor de l’Àrea Justícia Social, Feminisme i 
LGTBI de data 10 de maig de 2021, les condicions que heu de tenir en compte per a formular la 
vostra oferta són les següents: 

Objecte del contracte: 
Repartiment del  material de sensibilització entorn a l’Orgull LGTBI 

Tipus de contracte:    servei 

Procediment i forma d’adjudicació:   contracte menor 

Criteris de puntuació:  

Es publica el contracte al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Palma i l’adjudicació es 
realitza, entre les ofertes presentades que compleixin els requisits, utilitzant el criteri de millor 
relació qualitat-preu.  

Criteris d’adjudicació:  

A més del preu de l’oferta, per l’adjudicació del servei se valoraran els següents criteris:  

- Experiència professional en l’àmbit del repartiment manual de material 

- Proposta econòmica. 

Les empreses interessades hauran de presentar: 

- Pressupost detallat per conceptes 
- Breu currículum de l’entitat que presenta l’oferta 
- Declaració responsable de l’empresa contractista (s’adjunta model) 

D’altra banda, s’assenyala que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació. 

Especificacions tècniques de la prestació 

Repartir  el material de difusió del material de sensibilització entorn a l’Orgull LGTBI.  

- 6500 adhesius rodons de vinil PVC de 5,5cm 

- 300 banderes de 30x20cm amb pal de fusta 

 

Òrgan de contractació:   L’òrgan de contractació competent és la Regidoria de Justícia 
Social, Feminisme i LGTBI 

Pressupost:  Màx.700€, IVA inclòs. Es sol·licita que el pressupost sigui detallat al màxim, 

desglossat per a cada prestació sol·licitada en el contracte menor. 
 

Termini d’execució del contracte:  L’entrega de material està prevista per dia 7 de juny 
de 2021. La recollida s’ha de realitzar a Carrer de la Ferreria, 10, 3r. 
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Lloc de prestació:  A diferents indrets de la ciutat de Palma 

Responsable del contracte:  Alba Rubert Bonilla 

Termini de garantia:  el termini de garantia serà el legalment establert 

Forma de pagament del preu:  

Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per l’entitat i 
conformada per la responsable del contracte. 

El lloc i el termini de presentació de l’oferta són els següents: 

L’oferta s’ha d’enviar al següent correu electrònic: justiciasocial@palma.cat  

El termini de presentació de les ofertes:  20 de maig de 2021 

 

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb la secció 
d’Igualtat, a través dels següent telèfon:  971 228 756 / ext.: 7748 

 

Palma, 11  de maig de 2021 

La tècnica responsable del contracte, 

 

 

Alba Rubert Bonilla 
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