
 
 
 

Ajuntament de Valldemossa 

Jardins Rei Joan Carles I 
Tels. 971 61 20 02 - 971 61 20 25 - 971 61 26 07 / Fax 971 61 22 99 

07170 VALLDEMOSSA (Balears) 

Anunci exposició de plecs i licitació que han de regir el contracte de servei de 
subministrament de comptadors d’aigua amb tele lectura per el servei municipal de 
subministrament d’aigua potable 
  
Per Resolució de Batlia de dia 02 de març de 2016 es varen aprovar el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte de 
servei de subministrament de comptadors d’aigua amb tele-lectura pel servei municipal, de 
subministrament d’aigua potable i per tant s’exposa al públic. 
Per això s’anuncia l’esmentat decret als efectes d’informació pública, a fi que durant el 
termini de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent 
anunci al BOIB, puguin presentar-se reclamacions en el Registre General. Els esmentats 
plecs restaran exposats al públic. 
Simultàniament s’anuncia la licitació, amb les condicions i d’acord amb allò que preveu 
l’art 188.3 de la Llei Balear 20/2006. 
 
Anunci per a la licitació del contracte servei de subministrament de comptadors 
d’aigua amb tele lectura per el servei municipal de subministrament d’aigua potable 
 
Entitat adjudicatària 
Organisme: Ajuntament de Valldemossa. 
Dependència que tramita: Secretaria. 
Numero expedient: subministrament 1/2016. 
 
Objecte del contracte 
Descripció: subministrament de 1.160 comptadors d’aigua amb tele-lectura pel servei 
municipal de subministrament d’aigua potable 
 
Tramitació procediment i forma d’adjudicació 
Tramitació: Urgent. 
Procediment: obert amb varis criteris d’adjudicació. Preu més baix i millor garantia 
 
Pressupost de licitació 
Pressupost: es fixa un preu màxim per els 1.160 comptadors de 102.462,8€ iva inclòs 
repartits en els següents anys:   
- Any 2016 388 comptadors import  28.324€ iva 5.948,04€ total 34.272,04 € IVA inclòs. 
- Any 2017 386 comptadors import 26.718€ iva 5.610,78 total 34.095,38 € IVA inclòs. 
- Any 2018 386 comptadors import 26.718€ iva 5.610,78 total 34.095,38 € IVA inclòs. 
Garantia provisional. No s’exigeix. 
Garantia definitiva: 5% del preu total de l’adjudicació sense IVA. 
 
Obtenció de documentació 
Ajuntament de Valldemosa 
Domicili: Jardins Rei Joan Carles I, s/n 07170 Valldemossa 
Pagina web: www.ajvalldemossa.net (perfil del contractant) 
Data límit d’obtenció de documents i informació: un dia abans a la finalització del termini 
de presentació d’ofertes 
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Presentació de les ofertes 
Termini. Es presentaran en el Registre General en mà de 09:00 a 14:00 hores de dilluns a 
divendres, i també es podran presentar per correu durant els vuit dies naturals següents a la 
publicació de l’anunci al BOIB. 
 
Documentació a presentar. Figura al Plecs de Condicions administratives 
Requisits específics del contractista 
 
La solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha d’acreditar per  

a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al què es 
refereixi el contracte, per un import igual o superior a l’exigit en l’anunci de licitació 
(84.680€). en el compte de pèrdues i guanys de qualsevol dels tres últims exercicis 
comptables aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o oficial que correspongui, 
acreditat mitjançant certificació, nota simple o informació anàloga expedida pel Registre i 
que contengui els comptes anuals sempre que estigui vençut el termini de presentació i 
estiguin dipositades: si l’últim exercici es troba pendent de registre, han de presentar 
acompanyades de la certificació de la seva aprovació per l’òrgan competent per a ixo i de 
la Seva presentació en el Registre. Els empresaris individuals no inscrits han de presentar 
el seu llibre d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel registre mercantil 
 
En els contractes de subministrament, la solvència tècnica dels empresaris ha de ser  

a) Relació dels principals subministraments efectuats durant els cinc últims anys, 
indicant el seu import, dates i el seu destinatari, públic o privat. Els subministraments 
efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, 
quan el destinatari sigui una entitat del sector publico o quan el destinatari sigui un 
comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari. 
 
Lloc de presentació. Ajuntament de Valldemosa 
Domicili  Jardins Rei Joan Carles I, 07170 Valldemossa 
Telèfon 971612002 
 
Obertura d’Ofertes 
Entitat Ajuntament de Valldemossa., Sala de Juntes 
Data i hora . El dilluns següent a la data de finalització comunicada als licitadors mitjançant 
publicació en el perfil del contractant. 
 
Despeses de Publicitat 
Seran a càrrec de l’adjudicatari . 
 
Valldemossa,2 de març de 2016. 
 
 
Sgt. Nadal Torres Bujosa 
Batle de Valldemossa 


