
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE CONTRACTE MENOR 

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

1 Núm. d’expedient 2022/12074F

2 Descripció Substitució de l’interacumulador i la placa solar dels
vestidors del camp 2 de futbol de Llucmajor

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

4 Valor estimat contracte Import (sense IVA): 10.823,59 €

5 Pressupost licitació Import màxim amb IVA inclòs: 13.096,54 €

6 Acreditació solvència 
tècnica

No

7 Prestacions Les característiques del subministrament i instal·lació 
objecte d’aquest contracte hauran de ser com s’indica a 
continuació o equivalents:

INTERACUMULADOR SOLAR
• Substitució de l’interacumulador solar:
◦ Desmuntatge de l’interacumulador solar actual i muntatge 
d’un nou de les
mateixes característiques connectant l’hidràulic a les 
preses existents.
◦ Retirada de l’acumulador antic a un abocador autoritzat.

• Interacumulador:
◦ Interacumulador IDROGAS CV 1000 M1P amb boca de 
registre DN 400 o amb unes característiques equivalents
• Material necessari per a les connexions hidràuliques.

PLACA SOLAR
• Substitució placa solar:
◦ Desmuntatge de la placa solar rompuda i muntatge d’una 
nova de les mateixes
característiques connectant l’hidràulic a les preses 
existents.
◦ Càrrega i purgat de la instal·lació, i posada en marxa.
◦ Retirada de la placa antiga a un abocador autoritzat.

• Placa solar:
◦ Placa solar MEDITERRANEO MODEL RKM 2301. 
2000X1170X73 REF011-7S784 o amb unes 
característiques equivalents.
• Material necessari per a les connexions hidràuliques.

DESCALCIFICADOR
• Instal·lació d’un descalcificador:
◦ Per a subministrament directe a consum sense 
acumulació en aljub o bateria dipòsits.
◦ Tractament mitjançant sistema d’intercanvi iònic per a 
servei directe.
◦ Instal·lació en l’entrada d’aigua freda als acumuladors 
d’ACS.



• Descalcificador TWIN CLACK CI WE DF 40 x 2 litres 1’’.
◦ Filtre Cintropur NW 25-1’’ 5,5 m3/h.
◦ By Pass per a vàlvula clack de 1’’.

• Material necessari per a les connexions hidràuliques i 
desguassos.
• Subministrament de càrrega de sal per al descalcificador.

ALTRES
• S’ha d’incloure la mà d’obra, els desplaçaments, els 
transports i tot el material necessari per dur a terme els 
treballs descrits.

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 Un mes 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 2022/12074F 

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


