Districte de les Corts
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Plaça Comas, 18
08028 Barcelona

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Dades del contracte
Petició de contracte: P2203846
Tipus contracte: Subministrament
Objecte: Sub. Material difusió cultural, feminismes i LGTBI
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 11.337,70 €
IVA tipus 21%: 1.967,70 €
Pressupost net (sense l’IVA): 9.370,00 €
Aquest pressupost net no pot ser superat per l’oferta del licitador
CPV: 37000000-8 Instruments musicals, articles esportius, jocs, joguines, articles
d’artesania, materials artístics i accessoris

Antecedents
L’Ajuntament de Barcelona ofereix a la ciutadania serveis culturals i i també de prevenció a
diverses discriminacions com podrien ser la campanya en contra de les violències
masclistes o en contra de la LGTBIfòbia, entre d’altres. En aquest sentit, el districte de les
Corts, amb l’objectiu de visibilitzar tots aquests productes i apropar serveis a la ciutadania,
creu necessari realitzar material de difusió del sector de la cultura, i de feminismes i LGTBI
per donar a conèixer la oferta que hi ha al territori.
Aquesta actuació és de competència municipal i té com a finalitat la satisfacció de
necessitats administratives de l’Ajuntament de Barcelona, concretament del Districte de les
Corts.
El districte de les Corts de l’Ajuntament de Barcelona, no disposa ni de recursos humans ni
materials propis per realitzar les prestacions del contracte, i d’acord amb l´article 28 de la
Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 es proposa la contractació d’aquest
subministrament per l’acompliment i realització d’aquestes necessitats.
En compliment d’allò establert a l’article 118.2 de la Llei de Contracte del Sector Públic,
s’informa que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de
contractació. L’objecte d’aquest contracte esdevé una unitat funcional que permet el seu
aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessòries o complementaries.
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Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

L’objecte d’aquest contracte és el subministrament de roll-up de difusió dels 4 centres cívics
de Districte, enganxines, xapes, polseres i imans, de la nova campanya en contra de les
violències masclistes de l’Ajuntament de Barcelona i banderes, totebag, enganxines, imans i
llibretes amb la bandera LGTBI.
El contracte inclou els serveis següents:



















Subministrament dels 4 roll-up de 0,85 x 2,00m, d’alumini, lona de PVC, amb dos
suports rotatoris, bossa transport, impresos amb la informació dels centres cívic de
Districte que proporcionarà el propi Districte (amb fons d’un color diferent per cadascun i
amb lletra negra).
Subministrament de 3.000 enganxines de mides 6x10cm amb la nova campanya en
contra de la violència masclista (màster proporcionat per Districte).
Subministrament de 1.500 xapes de mides 4,5-5cm de diàmetre aproximadament amb
la nova campanya en contra de la violència masclista (màster proporcionat per
Districte).
Subministrament de 1.500 polseres de tela de 34cm de llarg i 1,2cm d’amplada
aproximadament i amb tancament simple (bola) amb la nova campanya en contra de la
violència masclista (màster proporcionat per Districte).
Subministrament de 1.500 imans de mides aproximades de 6x4cm amb la nova
campanya en contra de la violència masclista (màster proporcionat per Districte).
Adaptació del disseny de la campanya “En contra de la violència masclista” de
l’Ajuntament de Barcelona per a la producció dels materials esmentats.
Creació del màster a molt alta resolució (s’han d’estampar des de banderes a imans) de
bandera LGTBI (arc de Sant Martí). L’arcxiu s’entregarà a districte juntament amb
l’entrega de material. Abans d’imprimir el material es facilitarà el master per a la seva
validació.
Disseny i producció de 15 banderes LGTBI de 1x2 metres de tela ignífuga lleugera
troquelades a les cantonades i/o contorn per a poder penjar.
Disseny i producció banderes LGTBI de 2x4 metres de tela ignífuga lleugera
troquelades a tot el contorn per a poder penjar de fons d’escenari.
Disseny i producció de 500 bosses Totebag de 40x35 cm aprox amb nansa de 70 cm
aprox. Bossa de cotó 100% orgànic d’agricultura ecològica, amb un gramatge de
115g/m2 aprox, serigrafiada amb la Bandera LGTBI (a partir del màster creat per a les
banderes).
Subministrament de 3.000 enganxines de mides 6x10cm amb la bandera LGTBI (a
partir del màster creat per a les banderes).
Subministrament de 1.500 imans de mides aproximades de 6x4cm amb la bandera
LGTBI (a partir del màster creat per a les banderes).
Subministrament 500 llibretes d’anelles A5 de tapes dures de cartró reciclat amb 80
pàgines en blanc (sense línies ni quadrícula), acabat kraft i bandera LGTBI estampada a
la portada en format horitzontal i cobrint el màxim de portada (a partir del màster creat
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per a les banderes), i llima de districte a la contraportada (proporcionada pel Districte).
Mides aproximades: 14,5x21x1cm.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La presentació de l’oferta haurà d’anar acompanyada d’un annex on constin les
característiques del producte a subministrar d’acord a l’oferta presentada.
A continuació, es presenta l’estimació dels subministraments amb indicació dels preus
unitaris:
TOTAL
PREU UNITARI
NÚM.
SUBMINISTRAMENT/SERVEI
IMPORT
(SENSE IVA)
(SENSE IVA)
Roll-up
200,00 €
4,00
800,00 €
Enganxines contra VM
0,08 €
3.000
240,00 €
Xapes contra VM
0,39 €
1.500
585,00 €
Polseres contra VM
0,40 €
1.500
600,00 €
Imans contra VM
0,24 €
1.500
360,00 €
Adaptació disseny campanya
En contra la Violència
140,00 €
1
140,00 €
Masclista
Disseny màster bandera
200,00 €
1
200,00 €
LGTBI
Bandera LGTBI 1x2m
100,00 €
15
1.500,00 €
Bandera LGTBI 2x4m
280,00 €
2
560,00 €
Totebag LGTBI
5,61 €
500
2.805,00 €
Enganxines LGTBI
0,08 €
3.000
240,00 €
Imans LGTBI
0,24 €
1.500
360,00 €
Llibreta LGTBI
1,96 €
500
980,00 €
IMPORT TOTAL
9.370,00 €
D’acord amb la previsió de la disposició addicional 33ª LCSP, la quantia del pressupost base
es considera estimativa i té caràcter de pressupost màxim i limitatiu d’aquest contracte
condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi l’empresa contractista aplicant
els corresponents preus unitaris, el Districte no resta obligat a exhaurir el pressupost en
atenció a què el preu final és determina en funció de les necessitats de l’Administració i
aplicant els preus unitaris corresponents.
Lloc del lliurament del material
El subministrament del material es realitzarà a la Seu de Districte de les Corts, Plaça
Comas, Barcelona.
Lliurement del subministrament
El lliurament del material es farà abans del 31 de desembre de 2022.
3
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. LAIA CREUS GISPERT, Tècnic, el dia 24/11/2022 a les 14:25, que informa;
Sr/Sra MARIA INES GARCIA LABANDEIRA, Cap de Departament, el dia 24/11/2022 a les 14:37, que informa.

Districte de les Corts
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Plaça Comas, 18
08028 Barcelona

Criteris d’adjudicació
El criteri únic d’adjudicació serà el percentatge de descompte ofert.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La puntuació màxima serà de 100 punts.


Per l’oferta econòmica: fins a 100 punts

L’empresa licitadora oferirà un percentatge de descompte sobre la totalitat dels preus
unitaris que apareixen a la taula de preus unitaris de l’Annex 1.
La puntuació s’atorgarà aplicant la fórmula següent:

Tractament de dades personals a les quals tingui accés l’adjudicatari per a l’execució
del seu contracte
La prestació del contracte no comporta el tractament de dades de caràcter personal.
Responsable del contracte
Com a responsable del contracte es designa Laia Creus i Gispert, tècnica de la Direcció de
Serveis a les Persones i al Territori.
Selecció del proveïdor/a
D’acord amb allò que estableix la base d’execució Vint-i-setena de les Bases d’Execució
Municipal per l’any 2022, per tal de poder seleccionar al proveïdor/a, l’òrgan gestor farà la
inserció d’un anunci al perfil del contractant durant un termini mínim de 5 dies hàbils per
licitar públicament el contracte tot seguint els objectius fonamentals de la LCSP, que són
establir una major transparència, aconseguir una millor qualitat preu, perseguint la eficiència
en la despesa pública respectant els principis d’igualtat de tracte, no discriminació,
transparència, proporcionalitat i integritat.
Tramesa d’ofertes
El licitador haurà d’enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació
(https://licitacions.bcn.cat/). No s’admetrà cap altre forma d’enviament o lliurament de
l’oferta.
L’oferta ha de seguir el model de presentació d’ofertes que s’adjunta, i haurà d’estar
degudament signada per la licitadora.
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L’import de l’oferta no pot superat el pressupost net 9.370,00 euros (sense IVA).

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El termini de presentació de les ofertes serà de 5 dies hàbils des de la data de la publicació
de l’anunci al portal de contractació.

Notificació de l’adjudicació
L’adjudicació del contracte es notificarà a l’interessat i es publicarà en el Perfil de
Contractant d’acord amb el previst a la LCSP.
Annexos



Annex 1. Taula de preus unitaris.
Annex 2. Model de presentació d’oferta.
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