
 
 

 
 
 
CONTRACTE MENOR 
 
PETICIÓ D’OFERTES PER A LA NETEJA PRÈVIA A L’ENTRADA EN FUNCIONAMENT 
DE CAN BALAGUER 
 
1. Objecte d’aquest contracte 
 
L’objecte d’aquest contracte és la contractació d’un servei de neteja previ a l’entrada en 
funcionament de Can Balaguer. 
 
2. Pressupost  
 
El pressupost màxim del contracte és de 4.000 € més IVA. 
 
3. Destinataris i requisits 
 
Poden presentar ofertes per a la realització d’aquest servei les empreses que acreditin una 
experiència d’un mínim de tres anys en neteja professional d’edificis públics o oficines. 
 
4. Tasques a realitzar 
 

 Neteja a fons dels següents elements a totes les plantes: 
- trespols 
- finestres, portes i altres elements de fusta 
- persianes interiors i exteriors 
- tots els vidres i miralls 
- totes les lluminàries 
- totes les baranes 
- lavabos amb els seus sanitaris 
- tots els elements metàl·lics, tret dels de llautó 

 Neteja de sostres a la sala d’exposicions de la planta baixa, a la cafeteria i al vestíbul 
de la planta noble. 

 Neteja de mobiliari a la cafeteria i a la planta porxo. 
 
 
5. Obligacions del licitador 
 

1. Aportar personal de neteja qualificat per a les tasques a realitzar. 
2. Respectar la normativa en matèria de riscs laborals que sigui aplicable 
3. Respectar les indicacions que doni la responsable de conservació preventiva del 

centre pel que fa als sistemes de neteja i els productes a utilitzar. 
4. Aportar tots els equips necessaris per a dur a terme aquesta neteja, com ara 

bastides, escales, aspiradors o qualsevol eina o maquinària necessària per a 
realitzar aquesta feina. 

 
6. Documentació a presentar 
 

1. Oferta econòmica (pressupost) amb les dades fiscals del licitador, que inclogui: 
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 demanar la informació 
necessària a l’Ajuntament de Palma, per correu electrònic a iperez@palma.cat. 
 
8. Termini d’execució del contracte 
 
La neteja s’ha de realitzar del 24 al 30 de març de 2017. 
 
9. Termini i mitjà de la presentació de les ofertes 
 
Les ofertes i documentació s’han de presentar dins els 5 dies naturals següents a la 
publicació d’aquest document al Perfil del Contractant de la Fundació Palma Espai. 
 
 
            
   


