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SOL·LICITUD OFERTA 
 
Contracte de servei per a la realització d’un servei de visites guiades a les exposicions de 
Palma en motiu de la Nit de l’Art 2020. 
 
Expedient. Visites guiades Nit de l’Art 2020. 
 
L’Àrea de Cultura i Benestar Social està tramitant l’expedient per a adjudicar el Contracte de 
servei per a la realització de les visites guiades a les exposicions de Palma amb motiu de la 
Nit de l’Art 2020. 
 
A tal efecte, es convida a les entitats o persones interessades a presentar la seva proposició per 
participar en aquesta contractació. 
 
D’acord  amb la memòria justificativa del contracte menor, les condicions que heu de tenir en 
compte per a formular la vostra oferta són les següents: 
 
Objecte del contracte:  
 
L’objecte d’aquest contracte menor és l’encàrrec d’un servei de visites guiades a les 
exposicions d’art contemporani de Palma els dies 16, 17, 18 i 19 de setembre amb motiu de la 
Nit de l’Art. 
 
Tipus de contracte: servei 
 
Procediment i forma d’adjudicació: directe - contracte menor. 
 
Criteris de puntuació: 50% econòmica, 50% proposta tècnica. 
 
Criteris a valorar a la proposta tècnica: 
 

- Formació i experiència de l’equip que ha de realitzar l’activitat: màxim 25 punts 
- L’empresa / professional té una seu física a Palma: 5 punts 
- Trajectòria professional de l’empresa: es valorarà amb 2 punts cada iniciativa 

realitzada de característiques similars al projecte presentat fins a un màxim 20 punts 
 
Especificacions tècniques de la prestació:  
 

- Preparar el contingut de les visites a partir de la programació i documentació facilitada 
per les galeries i centres d’art. 

- Realitzar les visites guiades amb personal especialitzat en art contemporani. S’han de 
fer en català, castellà i una al dia en anglès.  

- Definir els itineraris a partir dels centres i galeries que hi participen. Es preveu la 
participació d’onze espais ubicats al Centre Històric de Palma. S’han d’incloure 3-4 
espais per itinerari en funció de la programació i durant els horaris següents: d’11 a 13 
h i 17 a 20 h  

- Gestió de les reserves i organització del calendari de visites i grups, rebuda i 
assistència del públic participant. 
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- Elaborar una memòria de l’activitat que inclogui una valoració quantitativa i 
qualitativa i imatges. 

- Contractació del personal necessari per executar el contracte. Les persones que guiïn 
les visites han de tenir formació en Història de l’Art o Belles Arts. 

 
Òrgan de contractació 
 
L’òrgan de contractació competent és l’Àrea de Cultura i Benestar Social, conformement a 
l’Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma del 31 de juliol de 
2019 (BOIB núm. 109, de 8 d’agost de 2019). 
 
Pressupost 
 
El present contracte té un valor màxim de 9.000 € (IVA inclòs) 

- Per a la preparació de l’activitat i gestió de les reserves: 900 € (imposts inclosos) 
- Per a cada activitat: 60 € / hora (imposts inclosos) 

 
Termini d’execució 
 
El termini d’execució s’iniciarà amb la notificació de l’adjudicació i finalitzarà el 15 
d’octubre de 2020 amb la presentació de la memòria. 
 
Lloc de prestació: El centre de realització de l’activitat de l’adjudicatari. 
 
Forma de pagament del preu 
 
Mitjançant la presentació de la factura un cop s’hagi executat la feina. Només s’abonaran els 
itineraris realitzats. 
 
Les factures s’han d’entregar abans del 30 d’octubre de 2020 i seran conformades pel 
responsable del contracte o el tècnic en qui hagi delegat el control. 
 
Els codis DIR3 per a la tramitació de la factura electrònica són els següents: 
Oficina comptable/Secció de Comptabilitat: LA0014968 
Òrgan gestor/Àrea de Cultura i Benestar Social: LA0014899 
Unitat tramitadora/Servei de Cultura: LA0014909 
 
Lloc de presentació de l’oferta 
 
L’oferta es podrà presentar a la següent adreça electrònica: negcultura@palma.cat . 
 
Termini de presentació: El darrer dia per a presentar-hi ofertes és el 28 d’agost, inclòs.  
 
L’oferta econòmica haurà d’incloure les següents dades: 
 
-Dades de l’empresa (nom, adreça, CIF, telèfon) 
-Núm. pressupost/data d’emissió/import (IVA inclòs i/o les corresponents retencions d’IRPF) 
-A nom de l’Ajuntament de Palma-Àrea de Cultura 
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S’haurà d’aportar la següent documentació: 
 
-Còpia del CIF 
-Còpia del DNI del signatari de la proposició 
-Declaració responsable segons model annex I, que s’acompanya. 
 
Així mateix, s’haurà de facilitar una adreça electrònica per rebre les notificacions. 
 
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb la següent 
adreça electrònica: negcultura@palma.cat. 



 
 
 

 
 

Tramitació: Negociat de Cultura. C/ de l’Almudaina, 7A,  3r, 07001 Palma. 
 Tel. 971225900 (ext. 1330). www.palmademallorca.es 

 

4 

ANNEX I 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DE CAPACITAT 
PER A SUBSCRIURE CONTRACTES 
 
Denominació social de l’empresa: NIF/CIF 

  

Noms i llinatges del representant legal: 

 
 
Adreça i codi postal: Província/país: 

  

Telèfon: Fax: A/e: 
 

   

Vull formar part de la base de dades de Coordinació de Biblioteques: 

                                           SÍ                               NO     
                                   

 
DECLARAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, en nom meu (si és persona física) o 
en nom de l’empresa que represent (si és persona jurídica), davant l’òrgan de contractació de 
l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació de l’Ajuntament de Palma que: 
 
Conec les circumstàncies que m’incapaciten per a signar contractes amb el sector públic 
previstes a l’artícle 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 4 de novembre; al Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
que aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, i a 
la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompabilitats dels membres del Govern i dels alts 
càrrecs de la comunitat autònoma, i declar que no estic afectat per cap d’aquestes. 
Estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
No m’he donat de baixa de l’impost sobre activitats econòmiques, o n’estic exempt. 
Si escau, tinc l’habilitació empresarial o professional exigible per a realitzar l’objecte del 
contracte. 
……………., …… de …………….. de 20 
 
(Signatura del representant legal i segell d’empresa) 


