
SOL·LICITUD D’OFERTES CONTRACTACIÓ MENOR  D’OBRA 
 
 
SOL·LICITUD D’OFERTES 
 
La Regidoria de Justícia Social, Feminisme i LGTBI (Secció de Joventut) tramita l’expedient de 
contracte menor per a la instal·lació de paviment laminat a la sala 2 de l’Espai Jove Migjorn  
(Carrer Pere Ripoll Palou, 24 ). 
 

- Objecte del contracte:  Contractació menor obra per a la instal·lació de paviment 
laminat a la sala 2 de l’Espai Jove Migjorn.  

-  
- Tipus de contracte:  Contracte menor d’obra. 

 
 

- Procediment i forma d’adjudicació:  adjudicació directa, contracte menor. 
 
 

- Criteris de puntuació: Serà seleccionada l’oferta econòmica  amb millor relació 
qualitat-preu. 

 
 

- Especificacions tècniques: 
 

• 60 m2: Laminat de  1200x900x8mm  
• 60 m2: Subsòl espuma 3 mm. 
• 35 m: Rodapeu 70x16. 
• Instal·lació laminat , subsol i rodapeu  

 
Materials: 

- El laminat ha de ser de fàcil manteniment, resistent a la llum i al sol, superfície 
antiestàtica, resistència a la humitat i antilliscant  

- El subsòl ha de ser impermeable, que garanteixi que el sol respiri i s’espandeixi i amb 
efecte anivellador.    

- El rodapeu ha de ser a joc amb el laminat. 
 
       *IMPORTANT:  
 Les empreses podran fer una visita per veure la sala on s’ha de posar el laminat a 
 l’Espai Jove Migjorn (C/ Pere Ripoll i Palou, 24 (Rafall Vell). 
 Horari: De dilluns a dissabte: 17 a 21 h. 
             Dissabte al matí: 11 a 14 h. 
 Telèfon: 971 225900. Ext. 3819.   
 
 

- Requisits dels professionals: 
Complint l’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en quedaran excloses 
les persones o les entitats que presentin ofertes amb què, individualment o conjunta 
amb altres contractes, superin o igualin la xifra de 15.000,00 €, IVA exclòs, dins l’any 
pressupostari i amb l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI. 

 
- Òrgan de contractació: 

L’òrgan de contractació competent és la regidora de l’Àrea de Justícia Social, 
Feminisme i LGTBI. 

 
- Pressupost:  2.300 €  amb l’IVA inclòs. 

El pressupost ha d’anar identificat amb núm. i data (i ha d’incloure l’IVA). 
 



- Termini d’execució del contracte: 
El termini d’execució serà abans de dia 31 de desembre de 2019. 

 
- Responsable del contracte: TAE Jaume Más Rosselló. 

 
- Forma de pagament del preu: 

Presentació d’una única factura, en finalitzar l’obra, expedida per l’entitat i conformada 
per la responsable del contracte. 
 

- Declaració Responsable del Contractista: 

 S’ha d’omplir i signar el document de Declaració Responsable del Contractista i 
 presentar-lo.  

 
 

 
El lloc i el termini de presentació de l’oferta són  els següents: 
Les propostes es podran presentar per e-mail a l’adreça electrònica joventut@palma.cat o 
al Registre general d’aquest Ajuntament, des del dia de la publicació fins a dia 4 de 
desembre de 2019. 
• En el cas de presentar-se per correu electrònic, els interessats s’han d’assegurar que 

les ofertes s’han rebut correctament. 

  Termini de presentació : des del dia de la publicació fins a dia 4 de desembre de 2019.  

 

  

 
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient, us podeu posar en contacte amb: 
 
      - Jaume Más Rosselló, tel. 971.44.94.26, ext. 1309  

- Rafael Planas, tel. 971.44.94.26, ext. 1385 
 
 
 
Palma, 29 de novembre de 2019 
 

 
 


