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

4286 Anunci licitació

De conformitat amb la Resolució d'Alcaldia de data 27/4/2017, s'efectua convocatòria del contracte de serveis de neteja viària del municipi de
Porreres:

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme. Ajuntament de Porreres
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Perfil del contractant: http://www.porreres.cat/perfil-del-contractant

2. Objecte del Contracte:

a) Tipus: Obert, tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació prevists als plecs.
b) Termini d'execució: 3 anys
c) Admissió de pròrroga: NO
d) CPV (Referència de Nomenclatura). 90610000-6

179.599,66 euros (IVA inclòs). Despeses de Publicitat. 300,00 €3. Valor estimat del contracte: 

5% de l'import adjudicació, exclòs IVA4. Garantia definitiva: 

5. Requisits específics del contractista: solvència economica i financera i solvència tècnica i professional prevista als plecs.

6. Presentació d'ofertes:

a) Data de presentació. 15 dies a partir de l'endemà de la publicació
b) Lloc de presentació: Ajuntament de Porreres, Plaça de la Vila, num 17, Porreres 07260, tf. 971647221, fax. 971168265.

 el primer dijous hàbil després de la finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 20.00 hores. La7. Obertura d'ofertes:
data i l'hora podrà ser modificada per necessitats del servei, prèvia resolució i publicació oportunes.

: 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 de8. Altres informacions
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 abril 2017

La alcaldessa
 Francisca Mora Veny
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