Ajuntament de Valldemossa
Anunci de l’Ajuntament de Valldemossa per el qual s’anuncia l’exposició publica del Plec
de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de
regir en la contractació del servei de manteniment, conservació i actualització de la
televisió per cable del municipi de Valldemosa així com la licitació d’aquest contracte pel
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació
Aprovat per acord de l’Ajuntament Ple a la sessió de data 10 d’octubre de 2016 el plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el
contracte de gestió del servei públic de manteniment, conservació i actualització de la
televisió per cable del municipi de Valldemosa
. Els esmentats plecs estaran de manifest a les oficines municipals dins el termini de deu
dies naturals, comptats a partir de l’endemà de l’inserció d’aquest anunci al BOIB perquè
puguin presentar reclamacions.
Simultàniament per mitjà del present anunci s’efectua la publicitat de la convocatòria de la
licitació del contracte del servei públic mitjançant tramitació urgent, procediment obert i
varis criteris d’adjudicació. No obstant això, la licitació s’ajornarà en el supòsit que es
formuli reclamacions al plec de condicions.
1.-Entitat adjudicadora: Ajuntament de Valldemossa
Domicili : Jardins Rei Joan Carles I , 07170 Valldemossa
Telèfon: 971 612002; Fax núm. 971612299
Direcció d’Internet: perfil del contractant www.Valldemossa.es
2.-Data límit d’obtenció de documents i informació: a les 14 hores del 26é dia natural
següent al de la publicació d’aquest anunci al BOIB o del primer dia feiner següent si
l’indicat fos dissabte o festiu
3.-Objecte del contracte.
Tipus de contracte: de gestió de servei públic
Descripció de l’objecte: servei públic de manteniment, conservació i actualització de la
televisió per cable del municipi de Valldemosa
lloc d’execució:Municipi de Valldemossa
Durada del contracte:10 anys amb dues prorrogues de 5 anys, sense que la durada total
sigui superior a 20 anys
4.-Tramitació i procediment
Tramitació ordinaria.
Procediment: Obert
Forma. Mes d’un criteri per l’adjudicació
Criteris d’adjudicació : Detallats a la secció 7 del PPT
Valoració de l’empresa : Fins a 10 punts
Tasques: generals : Fins a 40 punts
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En aquest punt es valorarà que el contractista accepta totes les tasques generals o de
conservació, enunciades a la secció 3 dels PPT i n’afegeix i/o en millora el procediment..
Tasques específiques Fins a 20 punts
La secció 4 del PPT descriu les tasques que es consideren especials i, per tant, hauran de ser
abonades per part del consistori. A més, la secció 6.5 incorpora el quadre de preus unitaris
que cada empresa ha d’emplenar a l’hora de dur a terme la proposta. En aquest sentit, es
valorarà l’oferta econòmica.
Temps de resposta i atenció al client : Fins a 20 punts
Valor afegit i explotació del servei privat : Fins a 10 punts
Es valoraran tots els aspectes que l’empresa consideri que poden aportar un valor afegit al
servei de TV i no han estat citats anteriorment.
A més, es valorà el servei privat que pugui oferir l’empresa on s’ha d’incloure un resum
amb els preus dels diferents paquets i opcions de cada un d’ells.
Cànon ofert : Fins a 5 punts
Per últim, es valorar el cànon ofert essent el mínim de 500€ anuals
— Major cànon ofert: de 0 fins a 5 punts.
Valoració = (oferta a valorar x 5)/(import millor oferta)
6 Preu de la contracta per l’any 2017 segons previsió padró 33.732€
7 Valor estimat del contracte : 674.640€
8.-Garanties exigides
Provisional. No escau
Definitiva 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
9.-Requisits específics del contractista
A) solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha d’acreditar amb la presentació del
document següent
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 i en els plecs del
contracte o, en el seu defecte, a l’establert reglamentàriament.
B).La solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha d’apreciar tenint en compte els
seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, els quals s’han d’acreditar amb
la presentació dels documents següents
- Relació dels principals serveis realitzats en els últims cinc anys, que inclogui l’import, les
dates i el seu destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector publico; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de
contractació per l’autoritat competent.
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- Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l’empresa,
participants en l’execució del contracte, especialment aquells encarregats del control de
qualitat.
- Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de
l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte.
- El requisits mínims establerts a la clàusula 5.1 del Plec de prescripcions tècniques
10.-Presentació de les ofertes
Data límit de presentació a les 14 hores del 26é dia natural següent al de la publicació
d’aquest anunci al BOIB o del primer dia feiner següent si l’indicat fos dissabte o festiu
Lloc de presentació: Jardins rei Joan Carles I, s/n
Dependència. Registre general de l’Ajuntament de Valldemossa
11.-Obertura d’ofertes
Lloc-Ajuntament de Valldemossa
Data i hora s’anunciarà al perfil del contractant l’obertura dels sobres B i C
12- Les despeses dels anuncis de la present licitació seran a càrrec de l’adjudicatari
Valldemosa 17 d’octubre de 2016
EL BATLE

Sr. Nadal Torres Bujosa
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