
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE CONTRACTE MENOR 

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

1 Núm. d’expedient 2022/12217N

2 Descripció Substitució dels cables de la cúpula de la piscina
municipal de s’Arenal

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

4 Valor estimat contracte Import (sense IVA): 39.926,50 €

5 Pressupost licitació Import màxim amb IVA inclòs: 48.311,07 €

6 Acreditació solvència 
tècnica

No

7 Prestacions Les característiques tècniques de la prestació que ens até 
són les següents:

Subministrament i instal·lació de cable:
• Cable de 6mm, inox 316 rígid 1 x 19 fils (plastificat 
6x11mm).
• Càrrega de ruptura del cable: 3.010 kg.
• Tipus de terminals: Forquilla Fixa – Tensor Forquilla Fixa.
• Referència dels terminals: HF 60 – RHF 60.

S’ha d’incloure:
• 46 unitats de cable amb forquilla fixa i tensor de forquilla 
fixa de 550 cm i 46 unitats de cable amb forquilla fixa i 
tensor de forquilla fixa de 650 cm.
• 192 ullals EO 60 M12D.
• Mà d’obra i mitjans d’elevació.

A tenir en compte:
• L’empresa adjudicatària haurà de complir les 
especificacions tècniques assenyalades, la normativa de 
seguretat i salut i la resta de normativa d’aplicació.
• Si s’escau, l’empresa adjudicatària 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 2022/12217N 

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


