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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

11854

Anunci de licitació del contracte d'arrendament d'un local al nucli de Son Carrió per a la seva
utilització com a centre de distribució de Correus

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Data d´aprovació dels plecs: 20 d´octubre de 2016.
2. Objecte del contracte
a) Descripció: Arrendament per part de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar d’un local al nucli de Son Carrió per utilitzar-lo
com a centre de distribució de correus, amb les característiques definides al plec de prescripcions tècniques.
b) Durada del contracte: Dos anys comptadors a partir de la data de signatura del contracte. En els termes del plec de clàusules
administratives particulars, s´admet una pròrroga de dos anys, de manera que la durada màxima del contracte, pròrroga inclosa, serà
de quatre anys.
3. Procediment i tramitació per a l´adjudicació
a) Procediment: Obert.
b) Tramitació: Ordinària.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/134/963210

4. Pressupost
El pressupost màxim de licitació es fixa en una renda màxima anual de 3.600 euros, més el 21% IVA, com a partida independent
(756,00 euros). Cost total anual per l’Ajuntament: 4.356 euros, IVA inclòs (300 euros sense IVA mensuals de renda. 363 euros IVA
inclòs mensuals de renda).
5. Garanties
No serà necessària la constitució de la garantia provisional ni definitiva de conformitat amb l’establert als articles 95 i 103 del
TRLCSP, ja que l’execució d’aquest contracte no consisteix en una prestació a realitzar pel contractista.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
b) Domicili: Plaça Ajuntament, 1.
c) Localitat i codi postal: Sant Llorenç des Cardassar, 07530.
d) Telèfon: (34) 971838393
e) Telefax: (34) 971838094
f) Perfil del contractant: www.santllorenc.es.
7. Requisits específics del contractista.
Els indicats al plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació d’ofertes
a) Termini: 15 dies naturals comptats a partir del dia següent al dia de la publicació de l´anunci de licitació al BOIB. Si el darrer dia
de dit termini fos dissabte, diumenge o festiu, el termini de presentació de proposicions s´entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil
següent.
b) Hora límit: 14:30 hores.
c) Documentació a presentar: L´especificada al plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació del contracte.
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d) Lloc de presentació:
- Registre General de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
- Plaça Ajuntament, 1, 07530 Sant Llorenç des Cardassar.
- Telèfon: (34) 971838393.
- Telefax: (34) 971838094.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar (Saló de sessions).
b) Domicili: Plaça Ajuntament, 1, 07530, Sant Llorenç des Cardassar.
c) Data i hora: Les anunciades en el seu moment al perfil del contractant.
10. Criteris de valoració d´ofertes i adjudicació del contracte:
En els termes establerts al plec de clàusules administratives particulars:
Preu (oferta econòmica): 100 punts.
11. Altres informacions
D´acord amb el que disposa l´article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el
plec de clàusules administratives particulars s´exposa al públic, al departament de Secretaria, durant el termini de deu dies naturals a
partir de la data de publicació d´aquest anunci, perquè puguin presentar-s´hi reclamacions, que seran resoltes per la Junta de Govern
de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Sant Llorenç des Cardassar, 20 d´octubre de 2016
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El batle,
Mateu Puigròs Sureda
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