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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

382 Projecte d’Execució de dipòsit amb capacitat de 600 m3 per la EBAP d’aigua desalada

Per Consell d’administració de data 19 de desembre de 2017,es va acordar entre uns altres, l’aprovació del Plec de clàusules particulars
administratives i de prescripcions tècniques que han de regir el concurs mitjançant el procediment obert, diversos criteris d’adjudicació,
tramitació urgent, per a l’adjudicació de les obres de Projecte d’Execució de dipòsit amb capacitat de 600 m  per la EBAP d’aigua desalada a3

Sant Carlos, Es Canar i La Joya, situat al costat de IDAM Santa Eulària Exp.03/2017, el qual s’exposa al públic per un termini de cinc dies
naturals, durant el quals es podrà examinar en la Secretaria de l’Empresa Pública o en perfil del contractant, a l’efecte de presentar
reclamacions al mateix.

 Simultàniament s'anuncia la licitació, condicionada la mateixa al 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, conforme a les següents dades:

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

a) Organisme. Empresa Municipal Santa Eulària des Riu XXI, S.A.U.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria de l’Empresa Pública.
c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència. Oficines
2) Domicili. Venda des Coloms nº 10, 2ª planta
3) Localitat y codi postal. Santa Eulària des Riu. 07840
4) Telèfono. 971 319268
5) Telefax. 971 319415
6) Adreça electrònica info@emser21.com
7) Direcció d’Internet del perfil del contractant.
http://www.santaeulalia.net/index.php/es/ayuntamiento/perfil-del-contratante/perfil-del-contratante-empresa-publica-santa-eularia-xxi-s-a
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació. Tretze diez naturals, a comptar desde l’endemà a la publicació en el
BOIB del present anunci.

d) Número d’expedient. Exp-03-2017

2. Objecte del contracte:

a) Tipus. Obra.
b)Descripció. Execució de dipòsit amb capacitat de 600 m³ per la EBAP d'aigua desalada.
c) Divisió per lots i nombre d’unitats. 0
d) Lloc d’execució:

1) Junt IDAM Santa Eulalia. Barri Can Sansó
2) Localitat i codi postal. Santa Eulària des Riu. 07840.

e) Termini d’execució: 20 setmanes
f) Admissió de pròrroga. NO
g) Establiment d’un acord marc (si escau). NO
h) Sistema dinàmic d’adquisició (si escau). NO
i) CPV 452.31300-8 Treballs de construcción de tuberies per aigua i 45232152-2 Treballs de construcción d’estacions de
bombament.

3. Tramitació y procediment:

a) Tramitació. Urgent.
b) Procediment. Obert
c) Subhasta electrònica. No
d) Criteris d’adjudicación.

- Preu. Fins 88 puntos.
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- Termini. Fins 12 puntos.

230.666,69 €4. Valor estimat del contracte: 

5. Pressupost base licitació:

a) Import net: 230.666,69 euros. Import total: 279.106,99 euros.

6. Garanties exigides.

Provisional (import): No s’exigeix
Definitiva (%): 5%.

7. Requisits específics del contratista:

a) Classificació: Grup C Edificacions, Subgrup 2 estructures de fàbrica i formigó. Categoria c), quantia entre 120.000 € y 360.000 €
b) Solvència econòmica i financiera i solvència tècnica i profesional. La indicada en els plecs.
c) Solvència tècnica específica: La indicada en els plecs

8. Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació. 13 dies naturals a comptar desde l’endemà de la present publicació.
b) Modalitat de presentació. Registre d’Entrada de l’Empresa Publica
c) Lloc de presentació:
1. Dependència. Registre General de Entrada.
2. Domicili. Venda des Coloms, nº 10, 2ª planta.
3. Localitat i codi postal. Santa Eulària des Riu. 07840
4. Adreça electrònica: info@emser21.com
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir l’oferta. Dos meses

9. Obertura de les ofertes

a) Descripció. Tercer dia hàbil, des de la finalització del termini de presentació.
b) Direcció. Venda des Coloms nº 10, 2ª planta   
c) Localitat i codi postal. Santa Eulària des Riu. 07840.
d) Data i hora. A confirmar per la mesa de contractació.

 1.500 €10. Despeses de publicitat.

 

 A Santa Eulària des Riu a 10 de gener de 2018. 

El PRESIDENTE DEL CONSELL  D’ADMINISTRACIÓ I ALCALDE DE L’AJUNTAMENT
 Vicente A. Marí Torres.
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