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PRESENTACIÓ DE PRESSUPOSTS PER AL SUBMINISTRAMENT I 
COL·LOCACIÓ DE RAMPES DE FUSTA A LES SALES DE LA PLANTA NOBLE 
DEL CASTELL DE BELLVER 

 

Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les 
següents: 

- Objecte del contracte: subministrament i col·locació de rampes de fusta a les sales de 
la planta noble del Castell de Bellver, per tal de completar l’accessibilitat a la Sala de 
Noces, Col·lecció Despuig i altres sales del Museu d’Història de la Ciutat. 

- Tipus de contracte: subministrament 

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

- Criteris de puntuació:  
 . Oferta econòmica 
 . Qualitat del material ofert 
                                                                         
- Especificacions tècniques de la prestació: segons memòria tècnica (adjunta) 

- Òrgan de contractació: Regidoria de Cultura i Benestar Social 

- Pressupost màxim de licitació: 5.500 euros, IVA inclòs 

- Termini d’execució del contracte: 10 desembre de 2019 

- Termini de garantia: 1 any 

- Forma de pagament del preu: Presentant una única factura, emesa per l’entitat abans 
de dia 20 de desembre de 2019, i conformada pel responsable del contracte. 

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, dins l’any pressupostari 
2019 i amb la Regidoria de Cultura i Benestar Social.  
 
Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar a les oficines d’atenció a la 
ciutadania de l’Ajuntament de Palma: 
 

- OAC AVINGUDES. Av. de Gabriel Alomar, 18 (ed. Avingudes) - CP 07006 - 
Tel. 971 225 900. 

- OAC CORT. Pl.de Santa Eulàlia, 9 – CP 07009 
- OAC L’ARENAL. Av. d’Amèrica, 11 (l’Arenal) - CP 07600 - Tel. 971 225 891. 
- OAC L’ESCORXADOR. C. de l’Emperadriu Eugènia, 6 (ed. S’Escorxador) – 

CP 07010 - Tel. 971 201 362. 
- OAC PERE GARAU. C. de Pere Llobera, 9, baixos - CP 07007 - Tel. 971 22 59 

00. 
- OAC SANT AGUSTÍ. C. de Margaluz, 30 (Sant Agustí) - CP 07015 - Tel. 971 

708 733. 
- OAC SANT FERRAN. Av. de Sant Ferran, 42 (ed. Policia Local) - CP 07013 - 

Tel. 971 225 900. 
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- OAC SON FERRIOL. Av. del Cid, 8 (Son Ferriol) - CP 07198 - Tel. 971 426 

209. 
- OAC SON MOIX. Camí de la Vileta, 40 – CP 07011 – Tel. 971 225900 (ext. 

1736/1737). 

Documents que s’annexen: 

1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador  

2. Memòria tècnica 

3. Plànols 

El sobre ha d’estar signat pel licitador o la persona que el representi. 

Termini de presentació: fins el 21 d’octubre de 2019, a les 14 h. 

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el 
Negociat de Conservació i Restauració, Magdalena Rosselló, a través dels següents 
telèfons: 971 73 95 59 – 971 73 50 65 

 

Palma, 10 d’octubre de 2019 
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ANNEX I 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DE 
CAPACITAT PER A SUBSCRIURE CONTRACTES 
 
 
.........................................................................................................., amb DNI núm. 
................................., en representació de l’empresa 
................................................................................................................., com a1 
.............................................................................................., en aplicació de l’article 118 
de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, i amb la finalitat de participar al 
contracte menor d.................................., 
 
 
Declar sota la meva responsabilitat: 
a) Que tenc la capacitat de representació de l’entitat de referència. 
b) Que tenc capacitat d’obrar i compt amb l’habilitació professional necessària per a 

fer la prestació. 
c) Que no estic afectat per prohibicions per a contractar amb l’Administració. 
d) Que complesc les obligacions establertes a la normativa vigent en matèria laboral, 

social i d’igualtat efectiva entre dones i homes. 
 
 
Palma, ... d........... de ..... 
 
[Nom] 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Cal indicar la representació que el declarant té a l’empresa. 


