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Referència: 2023/790C
Sol·licitud: Contrato menor de Servicio /Suministro
Assumpte: Reparació de la cortina separadora del pavelló 2 del Poliesportiu Municipal de 

Llucmajor
Interessat:  
Representant:  
ESPORTS (AJMS) 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE CONTRACTE MENOR 
PER PUBLICAR EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT I/O PER SOL·LICITAR OFERTES

1 Núm. d’expedient CM 2023/790C

2 Descripció Reparació de la cortina separadora del pavelló 2 del 
Poliesportiu Municipal de Llucmajor

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

4 Valor estimat del contracte Import (sense IVA): 3.463,48€

5 Pressupost de licitació Import màxim amb IVA inclòs: 4.190,81€

6 Acreditació de solvència 
tècnica

No

7 Prestacions     • Subministrament de recanvis per a cortina elevable 
MONDO de mesures 31x10,3 metres, que inclogui:

        ◦ 3 rotllos de cinta de tir de 25 mm d’ample.

        ◦ 31 m de barra inferior cortina de tub de 40 mm de 
diàmetre amb reblons especials per al seu estroncament en 
obra.

    • Transport de tot el material.

    • Mà d’obra per a la reparació consistent en:

        ◦ Desmuntar la cortina i tornar a col·locar-la sense 
arrues.
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        ◦ Col·locar les cintes noves i la barra d’acer nova.

        ◦ Incloure elevador per poder dur a terme la reparació.

8 Criteris de selecció de les 
ofertes

Preu més avantatjós

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 de l’adjudicació

11 Termini i lloc de 
presentació d’ofertes

5 dies hàbils des de la publicació en el  Perfil del 
Contractant

Adreça electrònica: contractaciomenor@llucmajor.org

S’ha d’indicar a l’assumpte: NÚM EXP CM 2023/790C

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 a consultes relacionades amb aquesta oferta: tel. 971 
66 25 50 o contractaciomenor@llucmajor.org

EL RESPONSABLE DEL CONTRACTE

T.A.E ESPORTS

Signat elctrònicament per:

MUÑOZ SOCIAS ANTONIO JOSE - DNI 43142211F
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