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

9186 Anunci de licitació i publicació de Plecs contracte subministrament mitjançant lísing de camió grua

Decret de Batlia 303/2016 de l’Ajuntament de Selva, de data 5 d’agost de 2016, pel qual s’anuncia l’exposició pública del Plec de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques les quals han de regir la contractació del SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT
LISING D’UN CAMIO GRUA PER PROCEDIMENT OBERT, així com la licitació d’aquest contracte per procediment obert amb varis
criteris d’adjudicació

:1. Entitat adjudicatària

a) Organisme: Ajuntament de Selva.
b) Departament que tramita l’expedient: secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació:

1) Departament: Ajuntament de Selva.
2) Domicili: Plaça Major, núm. 1.
3) Localitat i codi postal: Selva. 07313
4) Telèfon: 971515006
5) Tele fax: 971875269
6) Correu electrònic: secretaria@ajselva.net
7) Direcció d’Internet del perfil del contractista: www.ajselva.net
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins a la data límit per a la presentació de proposicions.

d) Número d’expedient: 16/2016

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: Subministrament
b) Descripció: Subministrament mitjançant lísing d’un camió grua
c) Termini d’execució: 48 mensualitats
d) Admissió de pròrroga: no
e) CPV: 341420004

3. Tramitació i procediment:

) Tramitació: Ordinària.a
) Procediment: Obertb
) Criteris d’adjudicació: preu, ac mpliació del termini mínim de garantia, termini d’entrega, característiques tècniques i accessoris

addicionals als mínims prevists en el Plec de condicions tècniques, assegurança anual, prestació d’un servei d’assistència tècnica i
manteniment

 55.698,72 euros4. Valor estimat del contracte:

 55.698,72 euros IVA exclòs (inclou cost total del camió grua i interessos al 3% de l’operació de lísing a 485. Pressupost base de licitació:
mensualitats)

6. Garanties exigides.

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

7. Requisits específics del contractista:

Els requerits a la lletra F del Quadre de Característiques del contracte i a la clàusula 4 i 5 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, capacitat per a contractar, solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional.
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8. Presentació de propostes:

a) Data límit de presentació: finalitzarà als VINT dies a partir del dia següent a la publicació del present anunci en el BOIB.
b) Lloc de presentació:

1. Dependència: Ajuntament de Selva.
2. Domicili: Plaça Major, núm. 1
3. Localitat i CP: Selva, 07313.
4. Direcció electrònica: www.ajselva.net

c) Modalitat de presentació de les ofertes: d’acord amb les clàusules 12, 13 i 14 del Plec de Clàusules Administratives

9. Obertura d’ofertes.

a) Descripció: d’acord amb la clàusula 17 del Plec de Clàusules Administratives.
b) Direcció: a l'Ajuntament de Selva, carrer Plaça Major, 1; 07313. Selva.
c) Data i hora: en el termini de 5 dies hàbils des de la finalització del termini per a presentar les proposicions, la Mesa obrirà el sobre
1 referent a la documentació general/administrativa a les 10 hores.
El dia, hora i lloc que s’anunciarà a la pàgina web de l’Ajuntament, amb una antelació mínima de 48 hores, la Mesa donarà compte
de les proposicions rebudes i acceptades després de l’anàlisi de la documentació administrativa del sobre número 1 i s’obrirà la
documentació econòmica i tècnica (sobre número 2) d’aquelles entitats que no hagin estat excloses a l’obertura del sobre número 1.

Selva, 5 d’agost de 2016

El batle
Joan Rotger Seguí
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