ANUNCI FORMALITZACIÓ CONTRACTE
1.-Ajuntament Santa Maria del Camí. N.I.F P0705600E. Plaça de la Vila
nº 1, 07320 Santa Maria del Camí, Mallorca, Illes Balears. Telèfon: 971620131.
Fax: 971140337. Adreça Electrònica: ajuntament@ajsantamariadelcami.net.
Internet: ajsantamariadelcami.org.
2.-CPV: 45212290-5.
3.-Emplaçament Obra: Av. Josep Verd Sastre s/n.
4.-Descripció de la Licitació: Renovació, millora i adaptació per a persones
de mobilitat reduïda del pavelló municipal.
5.-Tipus de Procediment d’Adjudicació: Procediment Obert Simplificat.
6.-Criteris d’adjudicació del contracte:
a)Rebaixa en el preu de licitació. Màxim 60 punts.
S’atorgaran 6 punts per cada 1% de baixa del tipus de licitació (sense IVA).
b) Millora en el termini d’execució del contracte. Màxim 20 Punts.
Es puntuarà a raó de 1 punt per setmana de rebaixa.
c) Millores addicionals que presenti el licitador, que seran al seu càrrec, i en la
forma que es descriu tot seguit. Màxim 20 Punts.
-Millores en l’eficiència energètica del projecte, amb partides amb
descomposició. Fins a 10 Punts.
-Millores en la qualitat dels materials que suposin millores mediambientals, amb
partides amb descomposició. Fins a 10 punts.
7.-Data Adjudicació Contracte: 14-05-2018.
8.-Nombre d’Ofertes Rebudes: 2.
9.-Contracte adjudicat a la UTE “Renovació Pavelló Santa Maria del
Camí”. N.I.F: U99523425. Adreça: Av. del Pilar nº 31, 22500 Binéfar (Osca).
Telèfon: 974428759. Adreça Electrònica: aochoa@mopsa.es
10.-Preu Adjudicació: 218.993,77 €. IVA 45.988,69 €.
11.-Recursos: Recurs de reposició davant la Batlia. El termini per
interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de rebre la notificació de
l’adjudicació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós
administratiu fins que no s’hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició
potestatiu s’haurà de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament o a les
dependències a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i
s’entendrà desestimat quan no s’hagi resolt i notificat la resolució, en el termini

d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició, i en aquest cas
quedarà expedita la via contenciosa administrativa.
Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 123 abans esmentat i el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu o la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències
determinades pels articles 8 i 10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos
comptats des de l’endemà de rebre la notificació de l’adjudicació, tot això sense
perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.
12.-Data Enviament Anunci: 24-05-2018.
EL BATLE-PRESIDENT
Sgt: Nicolau Canyelles.
Santa Maria del Camí, 24-05-2018.

