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Plec de prescripcions tècniques que han de regir el

a ;

contracte per a la publicació d’anuncis de caràcter i

oficial i derivats d’expedients administratius en premsa
escrita }

1.0bjecte del servei.

El present plec té per objecte la regulació de les condicions tècniques que han de regir la
contractació de la publicació d’anuncis de caràcter oficial i derivats d’expedients
administratius en premsa escrita.

2. Durada del contracte.

El contracte tindrà una durada de 2 anys a partir de la data de formalització més 2 anys
prorrogables. Es preveu una modificació del 20%.

3.Justiñcació de la no divisió en lots.(Art. 99.3 LCSP).

No es considera adient la divisió en lots atès que la publicació d’aquest tipus d’anuncis està
supeditada a l’avanç dels diferents tipus d’expedients administratius de planejament urbanístic
abans esmentats. Per aquest motiu, no es pot establir una previsió ni temporal ni de tipologia.
A més, tots els anuncis han de rebre un tractament d’homogeneització de característiques
tècniques, en uns terminis de temps molt ajustats per donar resposta a l’obligació legal de
atorgar exposició pública als expedients.

La gestió de la publicació dels anuncis oficials en premsa escrita per la seva dimensió
comunicativa fa imprescindible la coherència i la cohesió tant en les fases d’execució com
entre els diferents interlocutors.

Igualment, atesa la quantitat i els tipus de treballs previs necessaris per posar en marxa un
servei de publicació d’anuncis oficials de l’Ajuntament de Palma, és convenient reduir al
mínim les transicions entre les diferents adjudicatàries.

La divisió en lots perjudicaria tant la coherència com la cohesió comunicativa i la continuïtat
necessària.

A més, resulta més operatiu que sigui una mateixa empresa qui centralitzi tota la publicació
d’anuncis en premsa, evitant duplicitats, i facilitant el control de pressuposts i factures.
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4.Seguiment i control de les tasques objecte del contracte.

L’empresa adjudicatària serà objecte de seguiment i aprobació per part del Gabinet de Premsa
de l’Ajuntament de Palma que facilitarà l’informació necessària al’empresa adjudicatària a fi
que pugui dur a terme l’objecte del contracte.

La comunicació serà per correu electrònic, telèfon i personal amb reunions fixades sempre
que es consideri necessari per ambdues parts.

5. Condicions generals del contracte.

0 Per part del Gabinet de Premsa de l’Ajuntament de Palma es remetrà, mitjançant correu
electrònic a la persona designada per l’empresa adjudicatària, el text de l’anunci juntament
amb l’ordre d’inserció, senyalant la data de publicació, així com el caràcter ordinari ()
urgent.

. Els anuncis es publicaran alternativament en els diaris de major tirada que es publiquen a
Palma.

. L’empresa adjudicatària haurà de dissenyar i maquetar els anuncis tenint en compte les
característiques físiques de cada diari,incloent el text facilitat, el logotip de l’Ajuntament
de Palma i els elements gràfics que es determinin en el seu cas. A continuació, l’empresa
remetrà a l’Ajuntament de Palma el pressupost i el disseny maquetat que s’ha d’insertar,
per al seu vistiplau. En cap cas es podrà publicar material sense l’aprovació del Gabinet de
Premsa de l’Ajuntament de Palma.

. Sempre que l’encàrrec es faci des de l’Ajuntament de Palma abans de les 12:30h,
l’empresa adjudicatària haurà de garantir la publicació de l’anunci oficial en un termini no
superior a 48 hores (excloent dissabtes, diumenges i festius), excepte que per part del
Gabinet de Premsa s’indiqui una altra data de publicació posterior.

. El contingut dels anuncis seran reproducció exacta del text que es faciliti a l’empresa per
part del Gabinet de Premsa.

. Les errades tipogràfiques que es produeixin per causes imputables a l’adjudicatari, en les
insercions dels anuncis, seran rectiñcats immediatament amb càrrec al mateix.

5.Drets de propietat (propietat industrial i intel-lectual).

El drets de propietat de tots els continguts, així com totes les accions efectuades per l’entitat
adjudicatària en nom de l’Ajuntament de Palma seran propietat de l’Ajuntament de Palma.

6.Forma d’adjudicació.

S’ha considerat l’adjudicació a l’oferta que presenti la millor oferta econòmica.
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CRITERISDE PUNTUACIÓ:

El Gabinet de Premsa valorarà les ofertes rebudes amb el següent criteri:

En no tenir coneixença certa del nombre d’anuncis a contractar, s’estableix el criteri de
percentatge de descompte, per a cada anunci a contractar, fins al límit del valor del contracte.

8.Responsable del contracte.

Serà responsable del contracte el/la coordinador/a general de batlia, juntament amb la TAE
del Gabinet de Premsa.

9.Informació i consultes.

Les sol-licituds d’aclariments relatius a determinats aspectes d’aquest concurs podran dirigir-
se, fins al dia de la finalització del termini per ala presentació de propostes, al departament de
contractació, Plaça Santa Eulalia, 9—4o Palma.

10.Pressupostdel contracte.

El pressupost màxim de licitació es fixa en la quantitat de 48.400 euros IVA inclòs, per dos
anys, desglossat d’acord amb el següent detall:

Pressupost IVA exclòs 40.000 euros
IVA (21%) 8.400 euros
Pressupost IVA inclòs 48.400 euros

Es preveu una modificación del 20%.

Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i
suficient en els corresponents pressupostos.

El valor estimat del contracte és de 96.000 euros. Aquesta xifra correspon als dos anys de
contracte, (iva exclòs) més la pròrroga de 2 anys (iva exclòs) i un 20% de modificació de
contracte (iva exclòs).

Palma, 22 de febrer de 2019
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