Resolució de batlia de l'Ajuntament de Selva, de data 6 d'agost de 2015, pel qual s'a nuncia l'exposició pública del Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de
regir en la contractació del SERVEI D'ASSESSORIA JURIDICA EN MATERIA D'URBANISME I ACTIVITATS, així com la licitació d'aquest contracte per procediment obert
1. Entitat adjudicatària:
• a) Organisme: Ajuntament de Selva
• b) Dependència que tramita l'expedient: secretaria i serveis jurídics
• c) Obtenció de documentació i informació:
• 1 ) Dependència: Ajuntament de Selva
• 2 ) Domicilio: Plaça Major, 1
• 3 ) Localitat i codi postal: Selva 07313
• 4 ) Telèfon: 971515006
• 5 ) Telefax: 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 acabar el termini per
presentar les proposicions (termini de 15 dies hàbils des de l'endemà a la publicació
de l'anunci de licitació en el BOIB)
• d) Nombre d'expedient: 29/2015
2. Objecte del contracte:
•
•
•
•
•
•

a) Tipus: serveis
b) Descripció: servei d'assessoria jurídica en matèria urbanística i d'activitats
c) Lloc d'execució: a la corporació
d) Termini d'execució: dos anys
e) Admissió de pròrroga: sí, per dos anys més.
f) CPV: Codi 79140000-5 (Serveis d'assessoria jurídica) de la nomenclatura Vocabulari
Comú de Contractes (CPV) de la Comissió Europea.

3. Tramitació i procediment:
• a) Tramitació: ordinària
• b) Procediment: obert
• c) Criteris d'adjudicació: varis, clàusula 10 dels Plecs
4. Valor estimat del contracte: 96.000 euros (incloses les possibles pròrrogues).
5. Pressupost base de licitació: 24.000 euros anuals IVA exclòs
6. Garanties exigides: definitiva, 5% de l'import d'adjudicació, lVA exclòs .
7. Requisits específics del contractista:
• Els requerits a la clàusula 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, solvència
econòmica i financera, solvència tècnica i professional.

8. Presentació de propostes:
• a) Data límit de presentació: finalitzarà als QUINZE dies hàbils comptats des de l'endemà a
la publicació del present anunci en el BOIB.
• b) Lloc de presentació:
• 1. Dependència: Ajuntament de Selva
• 2. Domicili: C/ 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 6 i 7 del Plec de
Clàusules Administratives, pel que fa al lloc de presentació, contingut i documentació.
9. Obertura d'ofertes:

•

a) Descripció: d'acord amb la clàusula 8 del Plec de Clàusules Administratives.

•

b) Adreça: a l'Ajuntament de Selva, carrer Plaça Major, 1; 07313 Selva

•

c) Data i hora: en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la finalització del termini per
presentar les proposicions, la Mesa obrirà el sobre 1 referent a la documentació general/administrativa.
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 (so bre número 2) d'aquelles empreses que no hagin estat excloses en l'obertura del sobre nú mero 1. El dia, hora i lloc per a l'obertura del sobre núm. 2 serà publicada a la pàgina web
de l'Ajuntament amb una antelació mínima de 48 h.

Selva, 6 d'agost de 2015
El batle
Joan Rotger Seguí

