
 
 

 
 
 
CONTRACTE MENOR 
 
PETICIÓ D’OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRODUCCIÓ I MUNTATGE 
DELS ELEMENTS EXPOSITIUS A INSTAL·LAR A L’ESPAI DE RECEPCIÓ DE CAN 
BALAGUER 
 
1. Objecte d’aquest contracte 
 
L’objecte d’aquest contracte és contractar el subministrament i el muntatge de diversos 
elements expositius per a l’espai de recepció de Can Balaguer. 
 
2. Pressupost  
 
El pressupost màxim del contracte és de 15.000 € més IVA. 
 
3. Destinataris i requisits 
 
Poden presentar ofertes per a realitzar aquest servei les empreses que acreditin una 
experiència d’un mínim de dos anys en el muntatge expositius. 
 
4. Tasques a realitzar 
 
Producció i muntatge de tots els panells expositius de la mostra, segons el disseny aportat 
pel dissenyador responsable de la museïtzació de Can Balaguer. 
 
5. Obligacions del licitador 
 

1. Subministrar els elements expositius d’acord amb els plànols preparats pel 
dissenyador del muntatge. 

2. Muntar les peces i els panells de l’exposició. 
3. Respectar les normes de conservació preventiva estipulades per les entitats 

prestadores de les peces de l’exposició. 
4. Respectar les directrius de la conservadora restauradora responsable de la 

conservació preventiva del projecte pel que fa a la manipulació dels objectes 
inclosos a la mostra. 

5. Aportar totes les eines i les ferramentes necessàries per al muntatge. La Fundació 
Palma Espais d’Art no assumirà cap despesa extra per aquest concepte. 

6. Respectar la normativa en matèria de riscs laborals pel que fa al personal 
participant en el muntatge. 

 
6. Documentació a presentar 
 

1. Oferta econòmica (pressupost) amb les dades fiscals del licitador, que indiqui: 
a. Sol·licitud per a optar a aquest procediment de contractació.  
b. Pressupost de l’oferta desglossat, i signat per l’interessat. 

2. Declaració responsable segons el model adjunt. 
3. Còpia del DNI o NIF. 

 
7. Consulta de documentació complementària 
 
Per a preparar la documentació exigida els licitadors poden consultar la informació relativa a 
cada peça per correu electrònic a iperez@palma.cat 



 
 

 
8. Termini d’execució del contracte 
 
El termini d’execució del contracte és de 10 dies des de l’adjudicació del contracte. 
 
9. Termini i mitjà de la presentació de les ofertes 
 
Les ofertes i la documentació s’han de presentar fins divendres 17 de març per correu 
electrònic a l’adreça iperez@palma.cat. 
 
 


