AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

Anunci de licitació de l’expedient de contractació a les obres de“CANVI DE GESPA, ADEQUACIÓ DE DRENATGES I
SISTEMA DE REGADIU DEL CAMP DE FUTBOL “ES MOLÍ NOU”
El sr. Batle de l’Ajuntament de Vilafranca ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte
d’obres “CANVI DE GESPA, ADEQUACIÓ DE DRENATGES I SISTEMA DE REGADIU DEL CAMP DE FUTBOL “ES
MOLÍ NOU” i es procedeix a l’anunci de la licitació en els termes següents:
1.Entitat adjudicadora:
a) Organisme:Ajuntament de Vilafranca
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Vilafranca de Bonany,Pça Major, 1 Correu electronic:
secretaria@ajvilafrancadebonany.net i al perfil del contractant de la web www.ajvilafrancadebonany.net
2.Objecte del contracte: canvi de gespa, adequació de drenatges i sistema de regadiu del camp de futbol “Es Molí Nou”
3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
- Tramitació: ordinària
- Procediment: obert amb diversos criteris d’adjudicació.
- Criteris d’adjudicació (fórmula o automàtics): 1. Proposició econòmica, fins a 10 punts. 2. Característiques tècniques de la
gespa, fins a 40 punts. 3. Manteniment gespa artificial, fins a 30 punts.3 Millora mobiliari, fins a 10 punts. 4.Ampliació de
garantía, fins a 10 punts.
4. Valor estimat del contracte: 198.109,83 € (Iva exclòs)
5.Pressupost base de la licitació: es xifra en la quantitat de 198.109,83 € (xifra que els licitadors no podran superar en les seves
ofertes), amb l’ IVA del 21% exclòs.
6. Garanties: la provisional no s’escau i la definitiva serà del 5% del preu d’adjudicació del contracte sense IVA.
7. Requisits específics del contractista: Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional de l’empresari. Els
licitadors hauran d’acreditar la solvència exigida a l’apartat F del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules
administratives.
8. Presentació de les ofertes
- Termini: Vint-i-sis dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Si el darrer
dia és dissabte, el termini acabarà el primer dia hàbil següent. Termini de manteniment de les ofertes: tres mesos.
- Documentació a presentar: segons allò previst a les clàusules 12 i següents del plec de clàusules administratives.
- Lloc de presentació: Registre general de l’Ajuntament de Vilafranca, Plaça Major nº 1, entre les 9,00 i les 14,00 hores, en
dies hàbils i de dilluns a divendres.
9. Obertura de proposicions: serà pública a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, a les 12 hores del tercer dia hàbil següent al dia
que finalitzi el termini de presentació de les ofertes. Si fos festiu o dissabte, seria el primer hàbil següent.
10. Despeses màximes de publicitat a càrrec de l’adjudicatari: 200 euros
11. Exposició del plec de clàusules administratives particulars: durant els primers deu dies naturals següents a la publicació
d’aquest anunci es podran presentar al·legacions, i si es dona el cas, s’ajornaria la licitació el temps necessari per resoldre les
reclamacions.
Vilafranca de Bonany, 11 de gener de 2017
El Batle:
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