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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

226 Plec clàusules administratives particulars contracte obres xarxa separativa pluvials/residuals casc
urbà Valldemossa

Per acord de Junta de Govern de data 08 de gener de 2018  s’aprova el Plec de clàusules Administratives Particulars que ha de regir el
contracte d’obres d’execució del projecte modificat nº 1 d’evacuació d’aigües pluvials separatiu de la xarxa de residuals al nucli urbà de

’ “ inclosa la Pla d’obres i serveis 2017 , per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent,Valldemossa fase III
tramitació ordinària. D’acord amb les següents característiques.

Ajuntament de Valldemossa1r. Entitat adjudicadora: 

2n. Objecte del contracte:

a. Descripció de l’objecte : ’ . d’evacuació d’aigües pluvials separatiu de la xarxa de residuals al nucli urbà de Valldemossa fase III
b. Lloc d’execució. Valldemossa

3r. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) tramitació urgent
b)Procediment : obert
c) Forma: Oferta econòmica més avantatjosa i altres criteris 

1º Proposició econòmica 40 punts
2º Proposició tècnica relativa a criteris avaluables mitjançant formules 30 punts
3º Proposició tècnica relativa a criteris avaluables mitjançant judicis de valor 30 punts

. Import total 282.863,29 Desglossat en valor net de 233.771,31 i IVA de 49.091,98€)4rt. Pressupost base de licitació

5nt. Garanties:

Provisional: No
Definitiva 5% del preu d’adjudicació, (exclòs iva)

6è. Obtenció de documentació e informació

Entitat: Ajuntament de Valldemossa
Domicili. Edifici Costa Nord , Avinguda de  Palma
Localitat i codi postal. Valldemossa 07170
Telèfon 971612002
Telefax 971612299
Data límit d’obtenció de documents i informació, fins la data límit de presentació d’ofertes

7è. Requisits específics del contractista

a. Classificació:  POTESTATIVA

Obres hidràuliques GRUP:  E SUBGRUP: 1 CATEGORIA:  c

Obres hidràuliques GRUP:  E SUBGRUP: 4 CATEGORIA:  b.

b. Solvència econòmica i financera: establerta en els plecs
c. Solvència tècnica i professional: Establerta en els plecs.
d. Altres requisits específics

A.- Les empreses que es presentin a la licitació amb més de 50 persones treballadores hauran de justificar que a la seva plantilla
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compten amb un 2 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat.

B.- Durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària, haurà de contractar almenys una persona que es trobi en situació o risc
d’exclusió social. Aquesta persona serà derivada pels serveis socials municipals.

e. C.- L’empresa adjudicatària s’haurà de comprometre a dur a terme durant l’execució del contracte les  bones pràctiques
mediambientals relacionades a la clàusula setena dels plecs

8è. Presentació d’ofertes:

a. Data límit de presentació 13 dies laborals a comptar des de el dia següent a la publicació al BOIB
b. Documentació que s’haurà de presentar: l’esmentada en el plec de clàusules administratives particulars
c. Lloc de presentació. Ajuntament de Valldemossa

 .Ajuntament de Valldemossa , es comunicarà dia i hora de l’acte públic als licitadors.9è. Obertura d’ofertes

 D’acord amb lo que disposa l’article 188.3 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de10è. Altres informacions:
les Illes Balears, el plec de claúsules administratives queda exposat al públic, en l’Ajuntament i a la pagina Web www.ajvalldemossa.net , per
un termini de 10 dies naturals a partir de la publicació d’aquest anunci, perquè es puguin presentar reclamacions.

11è. Seran a càrrec del contractista les despeses de tos els anuncis relatius a aquesta contractació

 (perfil del Contractista) es pot obtenir el plec de condicions relatiu a aquets contracte i la documentació tècnica del12è. A la pagina Web
projecte

      

Valldemossa a 8 de gener del 2018.

EL BATLE
 Nadal Torres Bujosa
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