
Tipus de contractació: Contracte de subministrament 

Tipus de procediment: Contracte menor 

Contractació menor per al subministrament de paper higiènic 
per al Mercat de Llevant 

LOCALITZACIÓ: Palma 

SERVEI: Servei de Consum i  Mercats - Àrea de Sanitat i Consum. 

CONTACTE: Cap de Servei. Catalina Beltrán Rigo 

Tel. 971719407. Pl. Olivar, 4-3r pis (Mercat de l’Olivar). Adreça electrònica:      

mercats@palma.cat 

DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 20-02-19 

DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 6-03-19 a les 14.00h 

 
ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME:  

 
Subministrament de paper higiènic als banys públics del Mercat municipal permanent de 
Llevant, ubicat al carrer Manuel Azaña, durant el termini d’un any, comprès entre les dates 
15-03-2019 i  14-03-2020 (o dates immediatament subsegüents a l’efectiva adjudicació del 
contracte), havent el contractista d’assegurar l’efectiva disponibilitat del producte en dits 
banys públics al llarg de tot el període anual indicat.   

 
 
Es sol·licita pressupost a empreses especialitzades o entitats prestadores del servei, amb les 
següents especificacions com objecte del contracte: 
 

 es subministrarà paper higiènic industrial estàntard, laminat i 
grofat, fabricat amb cel·lulosa de doble capa (D45), presentant-se 
els subministraments mitjançant fardos de 18 rotllos, o altra 
presentació industrial idònia amb la finalitat del contracte.  

  
 El lliurament es produirà, en principi, de manera bimensual, sense 

perjudici d’assumir l’adjudicatari qualsevol reposició amb 
periodicitat inferior que pogués eventualment ser requerida des del 
Servei de Mercats de l’Ajuntament de Palma, per a assegurar que 
en cap moment manqui paper higiènic als banys públics del mercat 
durant tota la vigència del contracte.  

 
 Els lliuraments es realitzaran i dipositaran al concret punt 

d’enmagatzematge, dins el mercat de Llevant, que li sigui indicat a 
l’adjudicatari pel Servei de Mercats de l’Ajuntament de Palma. 

 
 Sense perjudici d’altres eventuals presentacions industrials idònies 

amb  la finalitat pretesa, la previsió de necessitats és de 4 fardos de 
18 rotllos cada bimestre, a lliurar dins els primers 5 dies del 
bimestre. No obstant, s’obliga l’adjudicatari a qualsevol altra 
eventual reposició que fos necessària per damunt de dita previsió, 
per a assegurar en tot moment la disponibilitat de paper higiènic als 
banys públics del mercat al llarg de tot l’any.  Així, els 
subministraments efectius estan condicionats per les necessitats 
reals.  

 



 El preu de licitació s’estableix a tant alçat, per al conjunt de 
subministraments inclosos en l’objecte i durada del contracte. Així, 
el pressupost de despesa màxima del contracte, per tot l’any de 
durada, ascendeix a l’import de 700 euros amb IVA inclòs.  

 
 Les ofertes a la baixa que es presentin es formularan a tant alçat, 

comprenent el conjunt de subministraments inclosos en l’objecte i 
durada del contracte.  S’adjudicarà el contracte a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa.  

 
 El  preu resultant de l'adjudicació serà  pagader en mensualitats 

mitjançant presentació de factura, a raó de la quantitat resultant de 
dividir entre 12 mesos l'import anual ofertat.  Es detallarà en la 
factura l'oportú desglossament en concepte d' IVA. En cap cas es 
podran aplicar percentatges addicionals en concepte de despeses 
generals ni benefici industrial, atesa la determinació del preu del 
contracte a tant alçat.   

 
 

 
 

1. TERMINI DEL SUBMINISTRAMENT: 15-03-2019 a 14-03-2020 

2. PRESSUPOST MÀXIM D’ADJUDICACIÓ:  700 euros IVA inclòs 

3. PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes 

preferentment a través de l'adreça electrònica següent:     mercats@palma.cat 

Si es presenta l’oferta mitjançant instància dirigida al Servei de Consum i Mercats depenent de  

l'Àrea de Sanitat i Consum,  Plaça de l’Olivar, núm. 4-3r pis. 07002 Palma, caldrà informar de la 

seva presentació a l’adreça de correu electrònica indicada. 

· Declaració responsable del licitador sobre compliment dels requisits de capacitat per 

contractar amb l'Administració pública. 

· Pressupost del servei del contracte, amb el detall  desglossat per cada un dels serveis, signat 

pel representant legal de l'entitat interessada, i inserint el segell de l'empresa si es tracta de 

persona jurídica. 

S'ha d'indicar el tipus d’ IVA aplicable o si l'entitat està exempta,  i les dades del compte 

bancari. 

. Guió literari conforme el disposat a l’apartat “NOTA IMPORTANT”. 

 

DOCUMENTACIÓ ANNEXA:  

· Declaració responsable de la capacitat del licitador. 
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