ANUNCI LICITACIÓ.
Aprovat per Decret de Batlia de data 04-04-2018, el Plec de Clàusules
Administratives particulars que ha de regir el contracte d’obres de Renovació,
millora i adaptació per a persones de mobilitat reduïda del pavelló municipal
mijançant procediment obert simplificat, amb diversos criteris d’adjudicació; de
conformitat amb el previst a l’art. 188.3 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, s’exposa al públic durant el termini
de deu dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació d’aquest
anunci a la web de l’Ajuntament (contractació), perquè puguin presentar-s’hi
reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia la licitació, si bé aquesta s’ajornarà, quan resulti
necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra l’esmentat plec de
clàusules.
1.-Ajuntament de Santa Maria del Camí. Batlia. Plaça de la Vila nº 1, 07320 Santa
Maria del Camí, Illes Balears. Telèfon: 971 620131. Fax: 971 140337.
Adreça
electrònica
del
departament
que
tramita
l’expedient:
secretaria@ajsantamariadelcami.net
2.-Òrgan contractant: Batlia.
3.-Codi CPV: 45212290-5.
4.-Adreça Internet perfil contractant: ajsantamariadelcami.org (contractació).
5.-Obres: Renovació, millora i adaptació per a persones de mobilitat reduïda del
pavelló municipal.
6.-Pressupost: El preu màxim de la contractació es fixa en la quantitat de
243.326,42 € mes IVA per import de 51.098,55 €.
7.-Termini Execució: El termini d’execució de l’obra serà, com a màxim, d’onze
mesos. Les obres s’hauran de compatibilitzar amb la suspensió de l’activitat
esportiva de dia 15 de juny a dia 15 de setembre de 2018.
8.-Tipus procediment adjudicació: Procediment obert simplificat amb diversos
criteris d’adjudicació.
9.-Termini recepció ofertes: Les proposicions dels interessats en la licitació es
podran presentar a l'Ajuntament, en hores d'oficina, dins el termini dels vint dies
naturals següents a la publicació de l'anunci de licitació sobre el perfil del
contractant de la web de l’Ajuntament (ajsantamariadelcamí.org (contractació)).
Si el darrer dia d'aquest termini fós dissabte o festiu, es prorrogarà fins el primer
dia hàbil següent.
10.-Obertura pliques: Cinquè dia hàbil posterior al del termini de presentació de
proposicions a les 12 hores.
11.-Data d’enviament d’aquest anunci: 04-04-2018.

