
SOL·LICITUD D’OFERTES REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR 
SOCIAL 

PREPARACIÓ I EXECUCIÓ D’UN PROJECTE DE VISITES GUIADES I 
TALLERS A LES PEDRERES A L’AIRE LLIURE DEL BOSC DE BELLVER 

 

L’Àrea de Cultura i Benestar Social està tramitant l’expedient per a l’adjudicació del 
contracte menor per a la realització de tallers familiars i visites guiades a les pedreres a 
l’aire lliure del bosc de Bellver. 

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

- Objecte del contracte: redacció del projecte i realització de visites guiades per 
un total de 15 hores durant els mesos de setembre i octubre de 2020 

- Tipus de contracte: servei 

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

 - Criteris de puntuació: Oferta econòmica 
                                                  Projecte 
                 Trajectòria professional de la persona o equip licitant 
                                                                           

- Especificacions tècniques de la prestació: vegeu memòria adjunta 

 - Pressupost màxim de licitació: 2.500 €  IVA inclòs 

 - Òrgan de contractació: Regidoria de Cultura i Benestar Social 

 - Termini d’execució del contracte: 31 octubre de 2020 

 - Responsable del contracte: Magdalena Rosselló Pons 

- Termini de garantia: 1 any 

- Forma de pagament del preu: Presentant una única factura, expedida per l’entitat 
i conformada pel responsable del contracte. 

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

L’oferta s’ha d’adreçar al negociat de Cultura, en sobre tancat i precintat. El sobre ha 
d’estar identificat a l’exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i 
llinatges o raó social de l’empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del 
representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l’adreça electrònica habilitada, 
en cas de disposar-ne. Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar a les 
Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de Palma en la forma que 
preveu l’art. 16.4 de la Llei 39/2015: 

 

OAC Avingudes  
Av. de Gabriel Alomar, 18 
07006 Palma  

  

OAC CORT  
Pl. de Santa Eulàlia, 9 
07001 Palma  

  



OAC SANT AGUSTÍ  
C. de Margaluz, 30 
07015 Palma  

  

OAC SANT FERRAN  
Av. de Sant Ferran, 42 
07013 Palma  

  

OAC SON FERRIOL  
Av. del Cid, 8 
07198 Palma  

  

OAC SON MOIX  
Camí de la Vileta, 40 
07011 Palma  

 

 
També es pot enregistrar mitjançant el registre electrònic de l’Ajuntament de Palma. 
 
En el cas que la sol·licitud s’enviï per correu, s’ha de presentar a l’Oficina de Correus 
amb el sobre obert perquè la segellin, a fi d’acreditar dia i hora en què s’ha enviat i que 
es troba dins el termini fixat en la convocatòria. En aquest cas s’ha de comunicar per 
correu electrònic, a castelldebellver@palma.es, que la tramesa s’ha realitzat a una 
oficina de Correus; hi ha de figurar, adjunta, la còpia del formulari de sol·licitud 
segellat.  

- El licitador ha d’emplenar el model de declaració responsable que s’adjunta com 
annex per l’eventual  supòsit  de resultar adjudicatari  

- Documents que s’annexen: 

1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador  

2. Memòria tècnica 

- El termini de presentació: 15 dies hàbils a partir de la publicació d’aquest anunci al 
Perfil del Contractant. 

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

 

Palma, 15 de juliol de 2020 


