
PUBLICACIÓ CONTRACTES MENORS AL PERFIL DE CONTRACTANT 
 
NÚM.: Exp. FM-02/2021 
TÍTOL: Sol·licitud d’ofertes per al servei de dotació de subministrament 

elèctric i manteniment de la instal·lació elèctrica als 
mòduls/casetes nadalenques de la Fira de Nadal i Reis 2021/2022 

LOCALITZACIÓ: Palma 

SERVEI: 
Àrea delega de Promoció Econòmica i Ocupació 
Servei de Mercats 

CONTACTE: TAG del Servei de Mercats 
Tel. 971 719407. Pl. Olivar, 4, 3r is (mercat de l’Olivar) Adreça 
electrònica: mercats@palma.cat 

DATA D’INICI DE 
PRESENTACIÓ 
D’OFERTES: 

El dia següent al de la publicació de l'anunci al perfil del 
contractant de l'Ajuntament de Palma 
 

DATA DE FI DE 
PRESENTACIÓ 
D’OFERTES: 

El termini de presentació d'ofertes finalitza als deu dies hàbils 
següents a la data de publicació de l'anunci al perfil del contractant. 
 

OBJECTE DEL 
CONTRACTE 

Dotació de subministrament elèctric i manteniment instal·lació 
elèctrica als mòduls/casetes nadalenques de la Fira de Nadal i Reis 
2021/2022 

DURACIÓ DEL 
CONTRACTE  
CONDICIONS DEL 
CONTRACTISTA:  
PREU DEL 
CONTRACTE 14.019,00€ (IVA exclòs) 
PRESENTACIÓ 
D’OFERTES: 

Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes 
preferentment a través de l’adreça electrònica següent: 
mercats@palma.cat. 
Si es presenta l’oferta  mitjançant sol·licitud dirigida al Servei de 
Mercats depenent de l’Àrea delegada de Promoció econòmica i 
Ocupació, Plaça de l’Olivar, núm. 4-3r pis, 07002 Palma, caldrà 
informar de la seva presentació a l’adreça de correu electrònica 
indicada. 
Documentació a annexar a l’oferta:  
- Declaració responsable del licitador sobre compliment dels 
requisits de capacitat per contractar amb l’administració  pública, 
segons model annex. 
- Pressupost de la prestació del servei signat pel representant legal 
de l’entitat interessada i inserint el segell de l’empresa si es tracta 
de persona jurídica. 
S’ha d’indicar el tipus de l’IVA aplicable o, en el seu cas, si 
l’entitat està exempta. 
- Certificat de titularitat de compte bancari. 
El termini de presentació d'ofertes finalitza als deu dies hàbils 
comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta 
convocatòria a la pàgina web.  
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient podeu posar-vos en 
contacte amb el Servei de Mercats a través del telèfon 971 719407, 
o bé al telèfon 971225900 ext. 3439. 
 
Les ofertes han de contenir els requisits esmentats a la Memòria 
que s’adjunta. 

DOCUMENTACIÓ 
ANNEXA:  

Memòria amb les prescripcions tècniques del contracte. 
Declaració responsable. 

 


