SOL·LICITUD D’OFERTES ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL
RESTAURACIÓ DE LA CREU DE TERME DE SANT JORDI
La Regidoria de Cultura de l’Àrea de Cultura i Benestar Social està tramitant l’expedient per a
l’adjudicació del contracte menor per a la realització de la restauració de la creu de terme de
Sant Jordi.
D’acord amb la memòria justificativa del contracte menor de la Regidoria de Cultura del 2707-22, les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les
següents:
- Objecte del contracte: restauració de la creu de terme de Sant Jordi
- Tipus de contracte: servei
- Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor
- Criteris de puntuació: - oferta econòmica
- trajectòria professional del licitador
- millora del termini execució
- Especificacions tècniques de la prestació: veure Memòria tècnica adjunta i projecte de
restauració
- Òrgan de contractació: Regidoria de Cultura
- Pressupost de licitació: 5.372 euros + IVA
-Termini d’execució del contracte: tres mesos a partir de la notificació de l’adjudicació
- Lloc de prestació: a les dependències o taller del licitador i in situ, on es troba la base
escalonada de la creu
- Responsable del contracte: Magdalena Rosselló Pons, cap de negociat de Conservació i
Restauració
- Termini de garantia: no escau
- Forma de pagament del preu: presentant una única factura, en finalitzar el servei,
expedida per l’entitat i conformada per la responsable del contracte.
L’adjudicatari està obligat a presentar la factura dins els 15 dies següents d’haver
finalitzat la feina.
Els contractistes que facturin per primer cop a l’Ajuntament de Palma han de presentar
per Registre un certificat bancari acreditant la titularitat del seu compte, el número del
qual ha de figurar a la factura corresponent. Les persones físiques poden a més
presentar aquest certificat per Registre presencialment a qualsevol de les Oficines
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Palma.

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

L’oferta s’ha d’adreçar a la Regidoria de Cultura, Negociat de Cultura, al següent
correu electrònic: negcultura@palma.cat

-

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

El licitador ha d’emplenar el model de declaració responsable del contractista i el model de
declaració d’absència de conflicte d’interessos que s’adjunten com annexos per l’eventual
supòsit de resultar adjudicatari.

- Documents que s’annexen:
1. Projecte de restauració redactat per Ana M. Rus
2. Aprovació i prescripcions de la Comissió Insular de Patrimoni de Mallorca
3. Memòria tècnica
4. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador
5. Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos
- Aquesta convocatòria està adreçada a tècnics en Conservació i Restauració de Bens
Culturals.
- Per a la facturació electrònica, s’ha de tenir en compte els següents codis DIR:
LA0014968 Secció de Comptabilitat
LA0014899 Regidoria de Cultura i Benestar Social
LA0014909 Servei de Cultura
- 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, 4 d’agost de 2022

