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

1292 Expedient contractació i anunci licitació "Reforma i ampliació de la Casa de la Vila", modificació de
plecs i nou termini

El Ple de l’Ajuntament de Banyalbufar, en la sessió extraordinària i urgent de dia 13/02/2017 ha estimat l’al·legació de l’Associació de
Constructores de Baleares, tot atenent la recomanació del conseller executiu de Desenvolupament Local del Consell Insular de Mallorca i els
dictàmens de les Juntes Consultives de Contractació, i ha acordat aprovar la modificació  dels plecs de clàusules administratives particulars
de l’expedient de contractació de l’obra “Reforma i ampliació de la Casa de la Vila”, inclosa dins la convocatòria de subvencions de Pla
Especial 2016-2017 per a realització d’obres i serveis de competència municipal del Consell de Mallorca, que han de regir la contractació per
tramitació urgent, procediment obert, atenent l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació.

Per altra banda, vist l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de regim local de les Illes Balears, el Plec de Clàusules
administratives particulars modificat queda a exposició pública per un termini de deu dies naturals, comptats a partir del següent al de la
publicació d’aquest anunci en el BOIB perquè es puguin presentar reclamacions.

Si dins el termini esmentat es produeixen reclamacions contra el Plec es suspendrà la licitació per resoldre la qüestió plantejada.

Simultàniament s’anuncia la licitació i s’obre un nou termini per a la presentació d’ofertes:

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

a) Organisme: Ajuntament de Banyalbufar.
b) Obtenció de documentació i informació:

El projecte d’execució i el plec de clàusules administratives estaran a disposició dels interessats a la web de l’ajuntament de Banyalbufar,
www.ajbanyalbufar.net, al perfil del contractant i a les oficines de l’Ajuntament

1. Dependència: Oficines ajuntament
2. Domicili: Plaça de la Vila 2
3. Localitat i Codi Postal.: Banyalbufar 07191
4. Telèfon: 971148580
5. Telefax: 971148520
6. Correu electrònic: ajuntament@ajbanyalbufar.net
7. Adreça d'internet del Perfil de Contractant: www.ajbanyalbufar.net

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: Obra
b) Descripció de l'objecte: Reforma i ampliació de la Casa de la Vila.
c) Lloc d'execució: Banyalbufar
d) Termini d'execució: 6 mesos
e) CPV : 45210000-2

3. Tramitació i procediment.

Tramitació urgent, Procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d’adjudicació.

: 203.471,07 euros.4. Valor estimat del contracte

5 Pressupost basi de licitació.

 Import Net : 203.471,07 euros i 42.728,93  euros d'IVA,
 Importi total 246.200,00 euros.
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.6. Garanties exigides

 Provisional no s’exigeix.
 Definitiva 5% iva exclòs

7. Requisits específics del contractista:

Recollits al plec de clàusules administratives.

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació. 13 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, de dilluns a
divendres de 9 a 14h, a les oficines de l’ajuntament. Si el darrer dia fos festiu el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.
b) Lloc de presentació:

1. Dependència : Oficines de l’ajuntament
2. Domicili:  Plaça de la Vila 2
3. Localitat i Codi Postal:  Banyalbufar 07191
4. Adreça electrònica: ajuntament@ajbanyalbufar.net

9. Obertura d'ofertes:

a) Adreça: Plaça de la Vila 2
b) Localitat i Codi Postal: Banyalbufar 07191
c) Data i hora: Es comunicarà el dia i hora de l’acte públic de l’obertura del sobres C i B als licitadors i públicament per la pàgina
web de l’ajuntament www.ajbanyalbufar.net

10. Despeses de Publicitat.

 Cartell i placa del Consell de Mallorca

Banyalbufar, 13 de febrer de 2017

El Batle
Mateu Ferrà Bestard
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