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ENTAPISSAT DE CADIRES: PRESENTACIÓ D’OFERTES PER L’ ENTAPISSAT 
DE CADIRES CLÀSSIQUES DE FUSTA.  
 

1. Objecte 

És objecte d’aquesta presentació d’ofertes renovar la tapisseria, envernissar, i reparar les 
cadires que estiguin desferrades (“desencolades”) reforçant-ne la seva estructura.  
Es tracta de quaranta (40) cadires de fusta amb braços, destinades a l’ús de les persones 
usuàries de la biblioteca de Cort.  
El mobiliari de les biblioteques municipals de Palma, donat el seu ús intensiu durant tot 
l’any, necessiten renovació i manteniment periòdic, per tal de mantenir-los en un estat 
adequat a les necessitats del públic.  
La biblioteca de Cort va ser fundada l’any 1935 i conserva l’estil i part del mobiliari 
fundacional que li imprimeix un caràcter clàssic. Es fa necessari mantenir aquest estil tant 
en els materials estructurals com en els ornamentals, a la vegada que s’ha d’optar per 
teles, escumes de farciment, i altres materials auxiliars de característiques tècniques el 
més actuals possible, per a assegurar-ne la durabilitat i la facilitat de neteja i manteniment.  
Les cadires de la biblioteca de Cort són de línies rectes, de fusta, amb braços, amb el 
seient encoixinat i entapissat i el respatller protegit per una peça entapissada removible 
d’escuma rígida. 
 

2. Característiques de l’oferta 

Es presentarà un pressupost i un informe justificatiu de les qualitats dels materials, amb un 
mínim de les següents característiques:  

• Gruix, densitat, fermesa i capacitat de recuperació de la forma de les escumes per 
als seients i els respatllers.  

• Descripció de les característiques, qualitats, durabilitat, dels vernissos, ceres i 
altres elements de tractament per a la reparació de la fusta. Per als vernissos es 
prefereix que siguin setinats.  

• Descripció de les accions proposades per a reparar o reforçar l’estructura de fusta 
de les cadires.  

• Tres propostes, com a mínim, de teles per a l’entapissat, almenys una d’elles de 
pell sintètica, i les que siguin d’altre tipus de roba amb tractament anti-taques 
homologat, de fàcil neteja. S’hauran de presentar mostres físiques de cada una de 
les propostes, d’una mida de 15 x 15 cm. Aquestes propostes són orientatives pel 
que fa al color o dibuix del entapissat. 

• Paleta de colors disponibles. L’Ajuntament de Palma es reserva el dret de triar els 
colors i dibuixos que consideri més adients, encara que no estiguin contemplats en 
les propostes presentades, respectant la qualitat i el preu pressupostat.  

 
3. Recollida i entrega del material 
 

Biblioteca municipal de Cort, plaça de Cort, núm. 1, 07001 Palma. 
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4. Condicions.  

Es pot visitar la biblioteca municipal de Cort de dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30h, i 
dissabtes matins, de 9.00 a 13.00 h, per tal de comprovar presencialment el tipus de cadira 
i el seu estat de conservació.  
L’execució de la feina s’ha de realitzar com a màxim en 45 dies naturals, en 2 tongades de 
20 cadires cada vegada, per tal de no deixar la biblioteca buida de seients durant el temps 
de la reparació.  
Es consensuarà un calendari de realització de les feines que no destorbi el normal 
funcionament de la biblioteca 
Es cas de pèrdua o malmesa d’alguna de les cadires, l’adjudicatari del contracte de 
reparació reposarà una cadira igual a les existents.   
 

5. Requisits i destinataris 

Les ofertes que es presentin ho han de fer a través de persones físiques i/o jurídiques que 
compleixin els requisits i les obligacions previstes a la Llei 9/2017 de contractes del sector 
públic, i que tinguin per objecte la realització professional de la reparació i nou entapissat 
de les cadires.  
 
A l’annex II es pot veure la tipologia de cadires i entapissat actual. 
 
La documentació que s’indica a continuació s’ha de presentar de forma ordenada i 
separada punt per punt juntament amb la sol·licitud general:  

a) Fotocòpia del DNI de l’administrador o titular de l’empresa.  
b) Dades de contacte del sol·licitant, que incloguin número de telèfon i correu 

electrònic. 
c) Targeta fiscal de l’empresa o treballador autònom.  
d) Certificació d’alta d’activitats econòmiques en l’àmbit de  la reparació de mobles i 

altres articles de parament del Ministeri d’Hisenda (CNAE). 
e) Declaració responsable de no trobar-se en cap cas d’incapacitat i/o incompatibilitat 

dels que determina la Llei de contractes del sector públic, i de trobar-se al corrent 
en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb les 
administracions públiques, i les corresponents a la Seguretat Social referides a 
totes les persones que participin en la feina de reparació i entapissat.  

f) Informe justificatiu explicat en el punt 2. 
g) Pressupost. Es presentarà un pressupost per a cada una de les propostes 

presentades, amb desglossament dels impostos aplicables i detall del preu unitari 
resultant per cadira. El preu de transport o qualsevol altra despesa ha d’anar 
inclosa en el pressupost. 

IMPORTANT: La no presentació d’alguns d’aquests requisits suposarà l’exclusió de la 
oferta presentada.  
 



 
 
 

 
 

Tramitació: Negociat de Cultura. C/ de l’Almudaina, 7A,  3r, 07007 Palma. 
 Tel. 971723083. Fax: 971711979. www.palmademallorca.es 

 

3 

Aquesta oferta s’adreça a empreses o treballadors autònoms amb experiència demostrable 
en les tasques objecte d’aquesta presentació, que acompleixin tots els requeriments legals 
en matèria de contractació amb les administracions públiques. 
S’hi poden presentar tots els interessats que puguin donar resposta a totes les fases de 
reparació estructural i canvi complet del entapissat de les cadires.  
 

6. Períodes i lloc de presentació d’ofertes 

Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar a les oficines d’atenció a la 
ciutadania de l’Ajuntament de Palma: 
 
- OAC AVINGUDES. Av. de Gabriel Alomar, 18 (ed. Avingudes) - CP 07006 - Tel. 

971 225 900. 
- OAC L’ARENAL. Av. d’Amèrica, 11 (l’Arenal) - CP 07600 - Tel. 971 225 891. 
- OAC L’ESCORXADOR. C. de l’Emperadriu Eugènia, 6 (ed. S’Escorxador) – CP 

07010 - Tel. 971 201 362. 
- OAC PERE GARAU. C. de Pere Llobera, 9, baixos - CP 07007 - Tel. 971 22 59 00. 
- OAC SANT AGUSTÍ. C. de Margaluz, 30 (Sant Agustí) - CP 07015 - Tel. 971 708 

733. 
- OAC CORT. Plaça de Santa Eulàlia, 9 - CP 07001- Tel. 971 225900. 
- OAC SON FERRIOL. Av. del Cid, 8 (Son Ferriol) - CP 07198 - Tel. 971 426 209. 
- OAC SON MOIX. Camí de la Vileta, 40 – CP 07011 – Tel. 971 225900 (ext. 

1736/1737). 
 
El darrer dia per a presentar les propostes és el 15 de juliol de 2019. 
 
Per a consultes us podeu dirigir a la següent adreça de correu electrònic: 
coordinaciobiblioteques@palma.cat  
 

7. Obligacions de les ofertes seleccionades 

L’oferta admesa s’ha de sotmetre a les actuacions de control financer que calguin d’acord 
amb les normatives legals vigents.  
 

8. Instrucció i resolució.  

Aquesta oferta es resoldrà mitjançant decret de la Regidoria de Cultura i Benestar Social 
de l’Ajuntament de Palma. 
Les ofertes s’avaluaran per l’equip tècnic de Coordinació de biblioteques i la biblioteca de 
Cort. La resolució serà publicada al perfil del contractant.  
L’Ajuntament de Palma es posarà en contacte electrònicament amb la proposta 
seleccionada per oferir una data de realització de la feina.  
 

9. Valoració de les ofertes 

No es tindran en compte les ofertes presentades per sol·licitants que, havent realitzat 
feines prèvies similars en algun departament de l’Ajuntament de Palma, hagi resultat poc 
satisfactori el seu resultat, en manca de qualitat o incompliment de terminis, que es puguin 
considerar de manca de professionalitat de l’empresa o treballador autònom.  
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Les propostes se seleccionaran en funció de:  

• La claredat en la descripció i l’ordre en la presentació de la proposta. 
• La qualitat dels materials presentats i les solucions innovadores que garanteixin la 

facilitat de manteniment, la confortabilitat i la durabilitat de les cadires reparades.  
• El respecte al medi ambient en la fabricació i reciclatge dels materials i en el 

procés de reparació i nou entapissat.  
• La millor oferta de preu. 
• La disponibilitat de calendari per adaptar-se als períodes de menor activitat 

d’usuaris de la biblioteca de Cort.  
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ANNEX I  
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DE CAPACITAT 
PER A SUBSCRIURE CONTRACTES 
 
Denominació social de l’empresa: NIF/CIF 

  

Noms i llinatges del representant legal: 

 
 
Adreça i codi postal: Província/país: 

  

Telèfon: Fax: A/e: 
 

   

Vull formar part de la base de dades de Coordinació de Biblioteques: 

                                           SÍ                               NO     
                                   

 
DECLARAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT , en nom meu (si és persona física) 
o en nom de l’empresa que represent (si és persona jurídica), davant l’òrgan de contractació 
de l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació de l’Ajuntament de Palma que: 
 

a) Conec les circumstàncies que m’incapaciten per a signar contractes amb el sector 
públic previstes a l’artícle 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 4 de novembre; al Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, i a la Llei 2/1996, de 19 de novembre, 
d’incompabilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat 
autònoma, i declar que no estic afectat per cap d’aquestes. 

b) Estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
c) No m’he donat de baixa de l’impost sobre activitats econòmiques, o n’estic exempt. 
d) Si escau, tinc l’habilitació empresarial o professional exigible per a realitzar l’objecte 

del contracte. 
……………., …… de …………….. de 20 
 
(Signatura del representant legal i segell d’empresa) 
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ANNEX II  
 
Exemples de les cadires  
 

     
 
 
 
 
 


