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SOL·LICITUD D’OFERTES PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA REVISIÓ, ADAPTACIÓ A 
NORMATIVA I ACTUALITZACIÓ DE PREUS DEL PROJECTE D’ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS DEL 
CENTRE DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL A SON DAMETO D´ALT. 

 

El Patronat Municipal d´Escoles d´Infants està tramitant l’expedient per a adjudicar el 
contracte menor per a l’assistència tècnica de la revisió, adaptació a normativa i actualització 
de preus del projecte d’activitats i instal·lacions del centre de primer cicle d’educació infantil a 
Son Dameto. 

D’acord amb la memòria justificativa del contracte menor del Patronat Municipal d´Escoles 
d´Infants amb data 25 de gener de 2023, les condicions que heu de tenir en compte per a 
formular la vostra oferta són les següents: 

- Objecte del contracte: consisteix en revisió, adaptació a la normativa actual i 
actualització de preus del projecte d´activitats i instal·lacions del centre de primer cicle 
d’educació infantil a Son Dameto d´Alt per a la seva licitació. 

            - Tipus de contracte: Servei  

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

            - Criteris de puntuació: Diversos criteris. 

- Especificacions tècniques de la prestació: 

 Revisió i adaptació del projecte actual a nivell normatiu, adaptant els diferents 
annexos i la documentació afectada. 

 Actualització de amidaments i pressupost. 

- Òrgan de contractació: El Patronat Municipal d’Escoles d’Infants. 

- Pressupost: 14.999 € (IVA exclòs) 

- Termini màxim d’execució del contracte: tres mesos. 

- Lloc de prestació: Per les característiques de l’objecte del contracte, el servei es 
prestarà a les dependències de l’empresa.  
- Responsable del contracte: Arquitecta tècnica del PMEI 

- Termini de garantia: Atesa la naturalesa del contracte no és necessari establir terminis 
de garantia. 

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

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

 La documentació relativa al projecte d’activitats i instal·lacions es podrà consultar a les 
oficines del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants, plaça Nova de la Ferreria, núm. 2. 

 L’oferta s’ha d’enviar al següent correu electrònic: escolesinfants@pmei.palma.cat 
 Termini de presentació: 8 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al perfil del 

contractant de l’Ajuntament de Palma / Organismes Autònoms. 

No obstant això, si no estau interessat a presentar una oferta us deman que ho comuniqueu 
per escrit en el termini assenyalat a l’adreça de correu: escolesinfants@pmei.palma.cat 
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Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Patronat 
Municipal d´Escoles d´Infants a través dels següents telèfons: 971 22 59 00 Ext. 1626 

 

El sotasignant declara conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat 
públic i l’article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i no tenir 
conflictes d’interès en aquesta actuació que integra l'expedient. 

 

Palma, en data de la signatura electrònica 

La responsable del contracte 

L’arquitecta tècnica del PMEI 

 

 

 

Beatriz Trigo Yerga 
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