ANUNCI DE LICITACIÓ
El Consell Rector de l’Associació LEADER Illa de Menorca, en data 16/04/2015
va aprovar l’expedient de contractació de les obres d’instal·lació d'
una planta
desnitrificadora per a l’abastament domiciliari d’aigua potable a Es Castell
(Menorca), i el plec de clàusules administratives i tècniques. Els esmentats
plecs s'
exposen al públic per un termini de VINT-I-SIS (26) dies naturals
comptadors a partir de l'
endemà al de la publicació d'
aquest anunci en el Perfil
del Contractant de l’Associació (www.leadermenorca.org), per a la presentació
de les proposicions dels licitadors.
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'
obtenció de la
informació:
a) Organisme: Associació LEADER Illa de Menorca
b) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Servei de contractació
2) Domicili: Pça. Biosfera, núm. 5, de Máo
3) Localitat i codi postal: Maó, 07703
4) Telèfon: 971 35 56 60
5) Fax: 971 35 68 65
6) Correu electrònic: leader.menorca@cime.es
7) Adreça d'
Internet del perfil del contractant:
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8) Data límit d'
obtenció de documentació i informació: fins al vint-isisè dia després de la publicació d'
aquest anunci al Perfil del
Contractant de l’Associació www.leadermenorca.org/contractes
c) Nombre d'
expedient: 1/2015
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Obres
b) Descripció: contractació de les obres per a la instal·lació d'
una planta
desnitrificadora per a l’abastament domiciliari d’aigua potable a Es Castell
(Menorca).
c) Lloc d'
execució: Camí de Trepuconet s/n, Es Castell. 07714 - Dipòsit de
distribució d’aigua potable d) Termini d'
execució/lliurament: Cinc (5) mesos, comptats des de
l'
endemà del dia que se signi l'
acta de comprovació de replanteig de les
obres.
e) CPV (Referència de nomenclatura): 45232430-5 Obres per al
tractament d’aigua
3. Tramitació i procediment
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a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Criteris d'
adjudicació: els especificats en el plec de clàusules
administratives que regeixen aquesta contractació, i que es resumeixen a
continuació:
1.- Criteris NO avaluables mitjançant fórmules: Fins a 40 punts
1.1.- Planificació de l’obra. Fins a 10 punts.
1.2.- Control de qualitat. Fins a 5 punts
1.3.- Seguretat i Salut. Fins a 5 punts
1.4.- Memòria descriptiva dels equips. Fins a 10 punts.
1.5.- Millores addicionals a les especificades al projecte. Fins a 5
punts
1.6.- Assessorament tècnic. Fins a 5 punts
2.- Criteris avaluables mitjançant fórmula: Fins a 60 punts
2.1.- Millora de l'
oferta econòmica: Fins a 50 punts
2.2.- Millora de la garantia: Fins a 10 punts
4. Valor estimat del contracte: quatre-cents noranta-dos-mil vuit-cents
noranta-dos euros amb tres cèntims (€.- 492.892,03), IVA exclòs
5. Pressupost base de licitació:
a) Import net: quatre-cents noranta-dos-mil vuit-cents noranta-dos euros
amb tres cèntims (€.- 492.892,03), IVA exclòs
b) Import total: Cinc-cents noranta-sis-mil tres-cents noranta-nou euros
amb trenta-sis cèntims (€.- 596.399,36), IVA inclòs
6. Garanties exigides:
Provisional (import): --Definitiva (%): 5% sobre l'
import d'
adjudicació.
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació (grup, subgrup i categoria):
La classificació empresarial exigida serà alguna de les següents:
E – 01 – D (Obres Abastament i Sanejament)
K – 08 – D (Obres Especials. Estacions de tractament d’aigua)
b) Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional:
L'
especificat en el plec de clàusules administratives.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins al vint-i-sisè dia després de la publicació
d'
aquest anunci al Perfil del Contractant de l’Associació, en horari de 8 a
14h.
b) Modalitat de presentació: presencial o correu
c) Lloc de presentació:
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1. Dependència. Associació LEADER Illa de Menorca.
2. Domicili: Plaça. Biosfera, núm. 5
3. Localitat i codi postal: Maó, 07703
4. Adreça electrònica. leader.menorca@cime.es
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva
oferta: dos mesos
9. Obertura de les ofertes
a) Descripció: Meses de contractació:
- Obertura pública dels sobres B1, contenidors de l'
oferta relativa als
criteris NO avaluables mitjançant fórmules
- Obertura pública dels sobres B2, contenidors de l'
oferta relativa als
criteris avaluables mitjançant fórmules
b) Direcció: Plaça Biosfera, núm. 5
c) Localitat i codi postal: 07703 Maó
d) Data i hora: es comunicarà als licitadors a través del perfil del
contractant (www.leadermenorca.org/contractes)
10. Despeses de publicitat: a càrrec de l'
adjudicatari, per un import màxim de
600 euros.
11. Altres informacions: Es considera una condició essencial d'
execució del
contracte, l'
obligació del contractista de proporcionar la informació sobre els
pagaments de subcontractistes i subministradors a l’Associació quan aquesta li
requereixi, de conformitat amb l'
art. 228 bis del TRLCSP

Maó, 17 d’abril de 2015
El President
Fernando Villalonga Bordes

!
%%%

" #
&

$
#

' (
) *+ ,,
- . ) * + ,/ ,
- 0 ***/++

