
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE CONTRACTE MENOR 

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

1 Núm. d’expedient 2022/12084V

2 Descripció Adquisició d'un netejafons per a les piscines municipals
de Llucmajor i S’Arenal

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

4 Valor estimat contracte Import (sense IVA): 9.540 €

5 Pressupost licitació Import màxim amb IVA inclòs: 11.543,40 €

6 Acreditació solvència 
tècnica

No

7 Prestacions Les característiques del netejafons hauran de ser com 
s’indica a continuació o equivalents:
• Característiques estàndard: commutació amb/sense 
contacte amb la paret i en inclinació, ajustament de l’inici, 
desconnexió final, temps màxim i sistema de neteja X.
• Funcions adicionals: commutació per a beach pools, 
abans d’inclinació, circumnavegació d’obstacles, neteja per 
segments i sistemes de neteja H i N.
• Pes / Dimensions: carro de transport amb cable 21 kg, 
aparell bàsic 16 kg, pes total net 37 kg, dimensions aparell 
amb carro (A x L x A) 65 x 58 x 105 cm, dimensions robot 
(A x L x A) 44 x 43 x 29 cm.
• Connexió elèctrica: tensió d’alimentació 100-120/200-240 
V AC (~), freqüència 50/60 Hz. absorció de corrent 4-3 A, 
potència nominal 0,4 kW, cable d’alimentació de la xarxa, 
longitud 10/20 m.
• Comandament: funcionament manual sense cable 
(radiocontrol) i d’emergència amb teclat en quadre de 
control, radiofreqüència 868/433 MHz.
• Dades de l’aparell: tensió de servei 24 V CC (=), intensitat
de corrent 14 A, potència d’entrada 0,35 kW, tipus de 
protecció IP68, classe de protecció III, amplària 430 mm, 
amplària neteja màx. 530 mm, cabdal 500 l/min, 2 cartutxos
filtrants, finor 50/100/130 μm, cable flotant longitud 25/30 
m, velocitat de desplaçament 12-15 m/min.
• Entorn: profunditat mínima d’aigua 20 cm, temperatura de 
l’aigua 10-40 °C i profunditat màxima 10 m (8-10 m baix 
condicions). 

A més, les ofertes han d’incloure:
• Posada en marxa, instruccions d’utilització, formació del 
personal i transport.
• Garantia d’un mínim de dos anys.

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 CM 2022/12084V

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


