ANUNCI DE NECESSITAT DE CONTRACTE MENOR
Entitat adjudicadora
Fundació per a l’Esport Balear
G57139560
C. del Gremi Forners, 4 · 07009 Palma
Telèfon: 971431727
Adreça electrònica: info@fundacioesportbalear.es
Objecte
Prestació d’un servei mèdic de suport al responsable mèdic de la Fundació per a
l'Esport Balear, en aplicació del «Protocol bàsic d’actuació per al retorn als
entrenaments i el reinici de les competicions federades i professionals» (BOE núm.
126, de 6 de maig), d’obligat compliment en els centres d’alt rendiment.
És del tot necessari que un/a professional doni suport en l’execució del control
mèdic d’obligat compliment abans d’accedir a les instal·lacions esportives, que
marca el Protocol bàsic d’actuació esmentat, sota la supervisió del responsable
mèdic de la Fundació i en aplicació dels criteris que aquest estableixi.
Durada del contracte
La durada màxima del servei serà des de la data de l’adjudicació fins al dia 31 de
desembre de 2020.
Import
L’import màxim del contracte menor són 15.000 €.
Requisits de titulació
Metge/ssa especialista en Medicina de l’Educació Física i l’Esport, titulació
homologada pel Ministeri d’Educació.
Ubicació: Poliesportiu Prínceps d’Espanya (c. del Gremi Forners, 4, Palma)

C. Gremi Forners, 4
Poliesportiu Príncipes de España
07009 Palma
Tel. 971 43 17 27 / 71 08 11
fundacioesportbalear.es

Documentació requerida
• Certificat original o còpia compulsada de la titulació acadèmica.
• Pressupost desglossat del servei.
• Certificat negatiu de delictes sexuals (article 1.8 de la Llei 26/2015, de 28 de
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència).
• Declaració responsable de la persona licitadora, amb indicació que compleix
amb les condicions legals per contractar amb l’Administració pública (annex
1).
Palma, 15 de maig de 2020
El responsable del contracte
El gerent de la Fundació per a l’Esport Balear
Antonio J. Muñoz Socias

C. Gremi Forners, 4
Poliesportiu Príncipes de España
07009 Palma
Tel. 971 43 17 27
fundacioesportbalear.es
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ANNEX 1
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

DADES D'IDENTIFICACIÓ
Nom i llinatges

DNI

Adreça postal

Població

Telèfon

Correu electrònic

Codi postal

Amb la finalitat de participar en el procediment per adjudicar el contracte de
SERVEIS,
DECLAR:
1. Que complesc els requisits de capacitat exigits en aquest contracte menor i
que la documentació que hi adjunt s’ajusta a la realitat.
2. Que no estic inclòs en cap dels supòsits de prohibició o d’incompatibilitat per a
la contractació, d’acord amb la normativa aplicable.
3. Que estic al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb la Seguretat Social.

………………, …….. de maig de 2020
(lloc, data i signatura)

C. Gremi Forners, 4
Poliesportiu Príncipes de España
07009 Palma
Tel. 971 43 17 27
fundacioesportbalear.es
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