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

962 Licitació del contracte d’obres de millora de l'eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat
públic del carrer sa vela mitjançant procediment obert, diversos criteris d’adjudicació

De conformitat amb l’Acord de la Junta de Govern Local de data 31 de gener de 2017, mitjançant aquest anunci s'efectua la convocatòria del
procediment obert, atenent a l'oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris d'adjudicació, per a l'adjudicació del contracte d'obres de
millora de l’eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat públic del carrer Sa Vela, de conformitat a les dades següents:

1. Dades del contracte

a) Organisme: Ajuntament de Puigpunyent
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria- Intervenció
c) Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
d) Obtenció de documentació i informació:

a. Dependència: Oficines municipals
b. Domicili: C/ Sa Travessia, 37
c. Localitat i codi postal: Puigpunyent, 07194
d. Telèfon: 971614455
e. Fax: 971614401
f. Adreça d'Internet del perfil del contractant www.puigpunyent.cat

2. Objecte del Contracte

a) Tipus: Obres
b) Descripció: Millora de l’eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat públic del carrer Sa Vela
c) Lloc d'execució:

Domicili:a.  carrer de Sa Vela
Localitat i codi postal: Puigpunyent, 07194b. 

d) Termini d'execució: 2 mesos

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert, Oferta Econòmicament més Avantatjosa, Varis Criteris d'Adjudicació.
c) Criteris d'adjudicació: els establerts a la clàusula 12 dels plecs de clàusules administratives i que són els següents, amb una
puntuació màxima de 100 punts:

a. Proposta tècnica, 30 punts
b. Millores addicionals sense repercussió econòmica, 35 punts
c. Programa de treball i termini d’execució, 5 punts
d. Proposta econòmica, 30 punts

 62.455,87€ i 13.115,73€ en concepte d’IVA (21%) 4. Pressupost base de licitació: 

5. Garanties exigides.

Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs.

6. Requisits específics del contractista.

a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: l’establerta a la clàusula 14 dels plecs de clàusules
administratives.
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7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: vint i sis dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci al BOIB
b) Lloc  de presentació: Registre General Ajuntament o qualsevol de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Puigpunyent, 2 de febrer de 2017

El Batle,
Gabriel Ferrà Martorell
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