
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE CONTRACTE MENOR 

PER PUBLICAR EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT I/O PER SOL·LICITAR OFERTES

1 Núm. d’expedient 2022/11849N

2 Descripció Reparació i pintura de la façana del pavelló 1 del
Poliesportiu Municipal de Llucmajor

3 Tipus de contracte (X) Obra             ( ) Servei            ( ) Subministrament

4 Valor estimat contracte Import (sense IVA): 39.117,39 €

5 Pressupost licitació Import màxim amb IVA inclòs: 47.332,04 €

6 Acreditació solvència 
tècnica

No

7 Prestacions Els treballs a realitzar han de complir les següents 
especificacions tècniques, assegurant el
compliment de la normativa de seguretat i salut i la resta de
normativa d’aplicació:
 Neteja del suport a pintar amb netejadora a pressió.
 Arranjaments de fissures o esquerdes amb massilla 
fibrada i morter reparador
amb passivant estructural.
 Aplicació d'una mà de fixador siliconat a l'aigua a fi de 
facilitar la fixació al suport
a pintar.
 Aplicació de dues mans de revestiment elàstic per a 
façanes a tot el perímetre
del pavelló.
 Arranjaments d'obra de paleta en façana lateral, llevar 
sòcols de formigó i
arrebossat, col·locar fioles a les finestres, escombro.
 Transport i lloguer de màquina elevadora.
 Si s’escau, s’haurà de presentar pla de muntatge 
d’andamis i s’haurà de comptar
amb el personal tècnic qualificat i els mitjans tècnics, 
documentals i professionals
de seguretat i salut.

8 Criteris de selecció de les 
ofertes

Criteri únic: preu

9 Documentació a presentar - Model d’oferta econòmica (annex) i pressupost
- Declaració responsable (model annex)
- Certificat d’alta IAE
- Documents acreditatius de la solvència tècnica (si escau)

10 Durada del contracte Dos mesos des del dia següent a la notificació de 
l’adjudicació.

11 Termini i lloc de 
presentació d’ofertes

5 dies hàbils des de la publicació al Perfil del Contractant

Adreça electrònica: contractaciomenor@llucmajor.org

Indicar a l’assumpte: NÚM EXP 2022/11849N



L’oferta s’ha d’enviar com a document adjunt i arxiu no 
editable (PDF) i amb contrasenya, que es facilitarà una 
vegada acabat el termini de presentació d’ofertes.

Per consultes relacionades amb aquesta oferta:
971.662.550 o contractaciomenor@llucmajor.org

RESPONSABLE DEL CONTRACTE


