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Petició d’ofertes per a la prestació d’un servei d’una ambulància 
suport vital avançat amb metge per a la XX edició de la Fira del 
Caragol 
  

EXPEDIENT: FM 04/2022 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació. 
 
OBJECTE DEL CONTRACTE: Servei d’una ambulància suport vital avançat amb metge. 
 
L’ambulància haurà de romandre a la ubicació que es determinarà a la providència de 
celebració de la XX edició de la Fira del Caragol, als voltants de la Plaça Bisbe Planas, el dia 
15 de maig de 2022, des de les 09:00 a les 18:00 hores. 
 
TIPUS DE CONTRACTE: Servei. 
 
PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ: Adjudicació directa, contracte menor. 
 
CRITERIS DE PUNTUACIÓ: Sense criteris. 
 
ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME:  
Prestació de servei d’una ambulància suport vital avançat amb personal mèdic per a la XX 
edició de la Fira del Caragol, a celebrar el dia 15 de maig de 2022. 
  
Es sol·licita pressupost a empreses especialitzades o entitats prestadores del servei, amb les 
següents especificacions com objecte del contracte: 
 
PRESSUPOST MÀXIM D’ADJUDICACIÓ:  900,00 euros (IVA exclòs). 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ DEL SERVEI: De les 09:00 hores a les 18:00 hores, del dia 15 de maig 
de 2022. 
 
LLOC ON ES REALITZARÀ EL SERVEI:  Voltants de la Plaça Bisbe Planas, 07199 Sant Jordi, 
Palma. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE: La TAG de la Direcció General de Fires i Mercats. 
 
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU: Presentant una única factura en finalitzar la prestació, 
expedida per l’adjudicatària i conformada per la responsable del contracte. 
 
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 per Registre Electrònic dirigida al Servei de Consum i Mercats depenent de  l'Àrea de 
Promoció Econòmica i Ocupació, CODI DIR LA0014873, caldrà informar de la seva presentació 
a l’adreça de correu electrònica indicada. Juntament amb la sol·licitud, s’ha de presentar la 
documentació següent:  
 
· Declaració responsable del licitador sobre compliment dels requisits de capacitat per 
contractar amb l'Administració pública. 
 
· Pressupost de la prestació del servei referit, signat pel representant legal de l'entitat 
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interessada, i inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica, indicant el tipus 
d’IVA aplicable o, si l’entitat està exempta, i certificat de titularitat del compte bancari 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: 10 dies naturals des de la publicació d’aquesta 
petició d’ofertes al Perfil del Contractant. 
 
DOCUMENTACIÓ ANNEXA: Declaració responsable de la capacitat del licitador. 
 
Per a qualssevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb María 
Antonia Salom Moreno, TAG de la DG de Fires i Mercats, a través del telèfon 971225900 Ext. 
3439 i adreça electrònica mariaantonia.salommoreno@palma.cat i, en la seva absència, amb la 
cap del Negociat de Mercats, Francisca Oliver Elías de Quirós, Ext. 3436 i adreça electrònica  
francisca.olivereliasdequiros@palma.cat. 


