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

7017

Contracte de concessió de serveis docents de l'escola municipal de música

De conformitat amb la Resolució d'Alcaldia de data 27/6/2017, per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria del procediment obert,
atenent a l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, per a l'adjudicació del contracte de concessió de
serveis docents de l'escola municipal de música, conforme a les següents dades:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Porreres.
b) Dependència que tramita l'expedient: Regidoria de cultura i secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació: Plaça de la Vila 17, baixos, 07260, Porreres, telèfon 971647221, telefax 971168265,
correu electrònic secretaria@porreres.cat
d) Data límit d'obtenció de documentació i informació: 15 dies naturals des de la publicació al BOIB, segons els plecs.
e) Nombre d'expedient: S/60/2017.
2. Objecte del Contracte:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/79/982965

a) Tipus: procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
b) Descripció: contracte de concessió de serveis de l'escola municipal de música de Porreres
c) Lloc d'execució: Auditori municipal carrer Cerdà, 21, Porreres
d) Termini d'execució: 2 anys, prorrogable 1 any més
e) CPV (Referència de Nomenclatura): 800000004, serveis d'ensenyament i formació.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
c) Criteris d'adjudicació segons els plecs: millora en el preu segons formula, 70 punts i memòria tècnica (judici de valor) 30 punts.
4. Valor estimat del contracte: 204.905,70 € euros
5. Pressupost base de licitació: 204.905,70 €.
6. Garanties exigides: definitiva 5 (%).
7. Requisits específics del contractista: solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional segons els plecs.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de la publicació en el BOIB.
b) Lloc de presentació: Plaça de la Vila 17, baixos, 07260, Porreres, telèfon 971647221, telefax 971168265
9. Altres Informacions: d'acord amb el que es disposa en l'article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, el plec de clàusules administratives particulars s'exposa al públic, en les oficines municipals, durant el termini de deu dies
naturals a partir de la data de publicació d'aquest anunci, perquè puguin presentar-se reclamacions.

Porreres, 27 de juny de 2017
La batlessa,
Francisca Mora Veny
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