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

658

Licitació Obres de Renovació urbana del carrer Lluna

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Porreres
b) Data d´aprovació dels plecs: 17/1/2018
2. Objecte del contracte
a) Descripció: Obres de Renovació urbana del carrer Lluna
b) Termini d´execució: dos mesos a partir de l'acta de comprovació del replanteig.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Contracte no subjecte a regulació harmonitzada.
4. Pressupost

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/10/999351

a) Import: 37,101,71 € (Iva exclòs)
b) IVA: 7,791,36 €
c) Total: 44.893,07 €
5. Garantia definitiva: 5%.
6. Documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Porreres.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 17, Porreres, 07260.
c) Telèfon: (34) 971647221
d) Telefax: (34) 971168265
e) Perfil del contractant: http://www.porreres.cat/perfil-del-contractant
7. Requisits específics del contractista: No hi ha obligació d´acreditar classificació. L'acreditació de la solvència tècnica, econòmica i
financera del contractista, en els termes del plec de clàusules administratives particulars. Condicions d'execució i clàusules socials i
mediambientals indicades als plecs.
8. Presentació d’ofertes
a) Termini: 13 dies naturals comptats a partir de l'endemà al dia de la publicació de l´anunci al BOIB. Si el darrer dia fos dissabte,
diumenge o festiu, el termini s´entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.
b) Hora límit: 14:00 hores.
c) Documentació: l´especificada al plec de clàusules administratives particulars.
d) Lloc: Registre General
9. Obertura de les ofertes: Ajuntament de Porreres, la data i hora anunciades al perfil del contractant.
10. Criteris de valoració: proposició econòmica 55 punts; millores tècniques 45 punts.
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11. D´acord amb l´article 188.3 LMRLIB el plec de clàusules administratives particulars s´exposa al públic durant el termini de deu dies
naturals.

Porreres, 19 de gener de 2018
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La batlessa,
Francisca Mora Veny

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

