SOL·LICITUD D’OFERTES D’UNA AMBULÀNCIA SUPORT VITAL AVANÇAT AMB METGE
La Regidoria de Justícia Social, Feminisme i Lgtbi tramita l’expedient de contracte menor pel
Servei d’una ambulància suport vital avançat amb metge per la setmana del 18 al 26 de juny de
2022 (ambdós inclosos) al Parc de la Feixina amb motiu de la celebració “Palma Pride Week
2022” d’acord amb la Memòria justificativa de dia 27 de maig de 2022, activitat declarada
com a Activitat d’Interès Públic Municipal per l’Ajuntament de Palma.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
*Objecte del contracte: contractació menor pel servei d’una ambulància suport vital
avançat amb metge.
*Tipus de contracte: serveis.
*Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
*Criteris de puntuació: serà seleccionada l’oferta econòmica més baixa que s’ajusti a
les especificacions tècniques sol·licitades.
*Especificacions tècniques de la prestació:

Servei d’una ambulància suport vital avançat amb metge.
Documentació a aportar amb l'oferta:
1.- Qualificació tècnica del personal de l'ambulància: s’han d’adjuntar còpies de les
titulacions acadèmiques del personal que prestarà el servei.
2..-Descripció qualitativa i quantitativa de l’equipament tècnic i sanitari de
l'ambulància: matrícula del vehicle i còpia de les corresponents certificacions tècnicsanitàries.
*Requisits dels professionals: complir l’article 118 de la Llei de Contractes del sector
públic.
*Òrgan de contractació: l’òrgan de contractació competent és la Regidora de l’Àrea de
Justícia Social, Feminisme i Lgtbi.
*Pressupost: 7.260,00€ (IVA inclòs).
*Termini d’execució del contracte:
A les 01:00h. del dia 26 de juny.
* Lloc i dia de la prestació: Parc de la Feixina a Palma.
* - Concert dia 18 de juny al Parc de sa Feixina de 17:00h. a les 01:00h. del dia 19 de
juny.
* - Concert dia 25 de juny al Parc de sa Feixina de 17:00h. a les 01:00h. del dia 26 de
juny.
* Responsable del contracte: Josep Joan Escales Tous.
* Forma de pagament del preu: presentant una única factura, en finalitzar la prestació
expedida per l’entitat i conformada pel responsable del contracte.
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*El lloc i el termini de presentació de les ofertes són els següents:
- Les ofertes s’han d’enviar al següent correu electrònic: josepjoan.escales@palma.cat o
presentar-les al Registre General d’aquest Ajuntament.
- En el cas de presentar-se per correu electrònic, els interessats s’han d’assegurar que les
ofertes s’han rebut correctament.
- Termini de presentació: 4 dies des del dia de la publicació a la plana web de
l’Ajuntament de Palma.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb
Josep Joan Escales Tous, als següents telèfons: tel. 971.225900, ext. 7744

Palma, 30 de maig de 2022

El tècnic responsable del contracte

Firmado por ESCALES
TOUS JOSEP JOAN - DNI
***1275** el día
Josep J. Escales Tous (Firmat electrònicament)
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