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

1467

Licitació contractació obra "Renovació, sectorització i telegestió de la xarxa municipal d'aigua
potable de Búger" mitjançant procediment obert i tramitació urgent

Per acord de Ple de data 26 de gener de 2017 s’ha aprovat l’expedient de contractació de les obres relatives a la “Renovació, sectorització i
telegestió de la xarxa municipal d´aigua potable de Búger” mitjançant procediment obert i tramitació urgent”,
Per acords de Ple de data 13 de febrer de 2017 s’ha acordat:
1r.- Suspendre tant la licitació com el termini per a la presentació de proposicions fins que es publiqui la modificació dels plecs en resolució
de la reclamació presentada per la Asociación de Constructores de Baleares i tornin començar els corresponents terminis.
2n.- La modificació de l’apartat B del quadre de criteris d’adjudicació del contracte on posava “4. Acreditació de disposar del certificat
EMAS o equivalent o de sistemes de gestió ambiental basat en normes europees o mediambientals. S’atorgaran 10 punts amb l’acreditació de
disposició d’un dels certificats”. Ha de dir “4. La presentació d’un pla o memòria ambiental de l’obra objecte del contracte on puguin valorar
les mesures ambientals (aigua, energia, residus, renou, emissions, etc.) adoptar durant la seva execució.
Es valorarà el major o menor desenvolupament del pla, el detall, la quantitat i lo demostrables que siguin les mesures proposades pel
contractista i que es compromet a dur a terme. Es ponderarà amb un 5%.”
3r.- Publicar l’anunci de licitació de la present contractació i establir el termini de presentació de proposicions que queda de la següent forma:
15 dies naturals des de la publicació del corresponent anunci en el BOIB.
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4t.- Notificar el contingut del present acord a la Asociación de Constructores de Baleares i al Consell de Mallorca”.
Per això s’anuncia l’esmentat acord als efectes d’informació pública, a fi que durant el termini de deu dies naturals, a comptar des de
l’endemà de la publicació del corresponent anunci al BOIB, puguin presentar-se reclamacions en el Registre General.
Els esmentats plecs restaran exposats a la Secció de Contractació d’aquest Ajuntament.
ANUNCI per a la LICITACIÓ del contracte de les obres “Renovació, sectorització i telegestió de la xarxa municipal d´aigua potable
de Búger” mitjançant procediment obert i tramitació urgent, segons plecs de condicions modificats.
En compliment de l’article 142.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic (TRLCSP) es fa pública novament la licitació del contracte per “Renovació, sectorització i telegestió de la
xarxa municipal d´aigua potable de Búger” mitjançant procediment obert i tramitació urgent.
Conformement 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,
s’exposen al públic els plecs de clàusules administratives particulars per un termini de deu dies naturals, comptadors des del següent al de la
publicació d’aquest anunci en el BOIB. Simultàniament se torna a iniciar el procediment de licitació, si bé aquest es suspendrà quan es
presentin reclamacions durant els esmentats terminis en els supòsits en que sigui necessari per resoldre les qüestions plantejades.
1.-Entitat Adjudicadora
a) Òrgan de contractació: Ple
b) Data d’aprovació de la licitació: 26 de gener de 2017
c) Data de modificació dels plecs: 13 de febrer de 2017
d) Dependència que tramita l’expedient: Ajuntament de Búger
2.-Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: “Renovació, sectorització i telegestió de la xarxa municipal d´aigua potable de Búger”
b) Termini d’execució: 5 mesos
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3.-Tramitació i Procediment
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
4.-Tipus de licitació
Import IVA exclòs: 134.299,57 Euros.
IVA (21%): 28.202,91 Euros.
Total: 162.502,48 Euros.
5.-Garanties
Provisional: No s’estableix.
Definitiva: El 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).
6.-Obtenció de Documentació i Informació
a) Entitat: Ajuntament de Búger
b) Adreça electrònica: www.ajbuger.net (Perfil del contractant)
c) Localitat: Búger. 07311
7.-Solvència i Classificació
a) Solvència econòmica i financera: s’acredita mitjançant un dels medis previstos a l’art. 75.1 TRLCSP.
b) Solvència tècnica i professional: s’acredita mitjançant un dels medis previstos a l’art. 76.1, 80,81 TRLCSP.
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8.-Criteris de Valoració de les Proposicions
a) Rebaixa del preu d’execució del projecte, ponderat amb un 60%, amb una puntuació màxima de 10 punts.
b) Millores indicades en es plecs de condicions, ponderat amb un 30%, amb una puntuació màxima de 10 punts.
c) Reducció del termini d’execució de les obres, ponderat amb un 5%, amb una puntuació màxima de 10 punts.
d)La presentació d’un pla o memòria ambiental de l’obra objecte del contracte on puguin valorar les mesures ambientals (aigua,
energia, residus, renou, emissions, etc.) adoptar durant la seva execució.
Es valorarà el major o menor desenvolupament del pla, el detall, la quantitat i lo demostrables que siguin les mesures proposades pel
contractista i que es compromet a dur a terme. Ponderat amb un 5%.
9.-Presentació de Proposicions.
a) Data límit de presentació: Les ofertes es presenten al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Búger, Pça. Constitució, 1,
07311- Búger, en horari d’atenció al públic (de 9h a 14h). El termini de presentació de les proposicions és fins a les 14:00 hores del
15è dia natural següent al de la publicació de l’anunci de licitació al BOIB, amb independència del registre o oficina en que es
presentin. Si l’últim dia de l’esmentat termini és dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entén prorrogat fins a les 14 hores del
primer dia hàbil següent.
b) Documentació que cal presentar: l’exigida per el plec de clàusules administratives particulars dins l’horari abans indicat de la data
límit que correspongui.
c) Lloc de presentació: Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Búger 07311 Búger.
d)Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: DOS MESOS, des de la data d’obertura de les ofertes.
10.-Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Búger.
b) Domicili: Plaça Constitució, 1.
c) Localitat: 07311 Búger.
d) Data: el primer dia hàbil següent al de la data límit per presentar proposicions.
e) Hora: 12 h.
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11.-Despeses d’anuncis
A càrrec de l’adjudicatari fins un màxim de 3.000 Euros.
Per a més informació sobre la licitació adreçar-se a la pàgina web de l’Ajuntament: www.ajbuger.net (perfil del contractant).

Búger, 14 de febrer de 2017
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La Batlessa,
Catalina Siquier Capó
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