
Núm. 41
31 de març de 2016

Fascicle 46 - Sec. V. - Pàg. 9011

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

2964 Contractació del servei de salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de Sant Josep.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 10 de març de 2016, aprovà el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir el procediment negociat amb publicitat per a l’adjudicació del “Servei de salvament i socorrisme a
les platges del terme municipal de Sant Josep”,  EXP. 13/2016.

D’acord amb el que disposa l’art. 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les llles Balears, s’exposen al
públic els plecs aprovats, mitjançant aquest anunci al BOIB, concedint un termini de 10 dies per a la presentació d’al·legacions i al mateix
temps, exposar al públic l’expedient aprovat el seu dia, concedint un termini de quinze dies per a la presentació de reclamacions.

Simultàniament s’anuncia la licitació, condicionada al que disposa l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, conforme a les dades següents:

 Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:1r. Entitat adjudicadora :

- Organisme : Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.  Illes Balears.
- Dependència que tramita l’expedient : Contractació.
- Núm. Expedient: 13/2016.

2n. Objecte de licitació:

-Descripció: “Contractació del servei de salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de Sant Josep”.
-Termini: el termini de vigència del contracte  serà de quatre anys, entenent com a data d’inici de la prestació del servei de cada any
el dia 15 de maig i data final de la prestació el 31 d’octubre.

3r. Tramitació i procediment d’adjudicació:

-Tramitació: ordinari.
-  Procediment: obert

4t. Pressupost base de licitació:

-  Valor estimar del contracte: 1.996.976,54 € i 419.365,07 € d’IVA al 21%.

5è. Garantia exigida

- Definitiva (5% de l’import d’adjudicació sense IVA).

6è. Obtenció de documentació i informació:

- Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
-  C/ Pere Escanellas núm. 12-16
-  07830 Sant Josep de sa Talaia (Balears)
- Telèfon : 971800125
-  Fax : 971800221
- Correu electrònic: secretaria@santjosep.org
- Web : www.santjosep.org
- Termini d’obtenció de documentació: 15 dies naturals comptats a partir del següent de la publicació del present anunci en el BOIB.

7è. Criteris d’adjudicació:

- Oferta econòmica a la baixa: fins a 30 punts.
- Millores proposades: fins a 50 punts.
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- Millor pla d’explotació del servei: fins a 20 punts.

8è. . Requisits específics del contractista:

a) Classificació del contractista: D’acord amb el que preveu l’art. 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 i estableix la disposició
transitària quarta del text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que s’aprova el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre no precisa classificació de contractista.
b)Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional conforme al Plec de Condicions
c)Altres requisits específics.

9è. Presentació d’ofertes:

- Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats a partir  del següent de la publicació del present anunci en el BOIB  de 9.00 a
14.00 hores.
-Documentació que s´ha de presentar: la que ja s´especifica en el Plec de clàusules administratives particulars que regirà el
procediment.

10è.  Lloc de presentació:

- Entitat: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
- Domicili: C/ Pere Escanellas, 12-16
- Localitat i codi postal: Sant Josep de sa Talaia (Balears) 07830

11è. Obertura de les ofertes :

- Entitat : Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
- Domicili : C/ Pere Escanellas, 12-16.
- Localitat : Sant Josep de sa Talaia (Balears)
-La Mesa de contractació es reunirà una vegada acabat el  termini per a la presentació de proposicions:

12è. Despeses dels anuncis:

-Les despeses de l’anunci de la present licitació seran a càrrec dels adjudicataris.

Sant Josep de sa Talaia, 11 de març de 2016.

L’ALCALDE
Josep Marí Ribas.

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

16
/4

1/
94

54
81

http://boib.caib.es

		2016-03-30T14:22:31+0200
	BUTLLETI OFICIAL DE LES ILLES BALEARS1459340551338
	Aprobación del documento




