
Tipus de contractació: Contracte de servei 

Tipus de procediment: Contracte menor 

Contractació menor per a la prestació, durant el termini 
comprès entre 1-06-2019 i 31-05-2020, d’un servei de lloguer 
de cabines sanitàries per al Mercat de Son Fuster Vell  

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: 13 -05-19 

DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 22-05-19 a les 14.00h 

 
ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME:  
Prestació d’un servei de lloguer de cabines sanitàries per al Mercat de 2ª mà i d’oportunitats de 
Son Fuster Vell (Polígon de Son Castelló).  
  
Es sol·licita pressupost a empreses especialitzades o entitats prestadores del servei, amb les 
següents especificacions com objecte del contracte: 
 
Lloguer de 2 cabines sanitàries químiques bàsiques, i  1 cabina sanitària química per a 
persones amb discapacitat. Tot això amb un servei setmanal de neteja, buidatge i renovació de 
paper i líquid.   
Les cabines romandran instal·lades de forma permanent durant tot el període contractat i la 
neteja es realitzarà setmanalment, just abans de cada dissabte de mercat. 
 

NOTA IMPORTANT:  

1.- TERMINI DEL SERVEI: De l’1-06-2019 fins 31-05-2020 
2.- LLOC ON ES REALITZARÀ EL SERVEI:  Mercat de 2ª mà i d’oportunitats de Son Fuster 
Vell (Polígon de Son Castelló), el qual té lloc els dissabtes al matí en espais dins l’aparcament 
municipal de l’SMAP. 

3.- PRESSUPOST MÀXIM D’ADJUDICACIÓ:  4.500 euros més IVA  

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 de la prestació del servei referit a tota la durada del contracte, amb el detall també  

de l’import mensual, 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 de IVA aplicable o si l'entitat està exempta,  i les dades del compte 

bancari. 

 

DOCUMENTACIÓ ANNEXA:  

· Declaració responsable de la capacitat del licitador. 
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