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ANUNCI 

 

Mitjançant Acord del Consell d’Administració, en la seva sessió ordinària celebrada el 

proppassat 2 de novembre de 2017, s’ha aprovat l’inici de l’expedient de contractació del 

subministrament de 4 mòduls de banys per a les platges d’Alcúdia (expedient de contractació 

11/17), mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, i diversos criteris 

d’adjudicació, tramitació ordinària.  

 

Conformement amb l’establert a l’article 159 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, els plecs 

de clàusules administratives i prescripcions tècniques reguladors d’aquesta contractació han 

d’ésser publicats, iniciant-se així el període de presentació de proposicions.  

 

1. Entitat adjudicadora:  

a) Organisme: Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A. Unipersonal.  

b) Dependència que tramita l’expedient: Gerència 

c) Núm. d’expedient: 11/2017 

 

2. Objecte del contracte:  

a) Descripció de l’objecte: Subministrament de 4 mòduls de banys per a les Platges d’Alcúdia.  

b) Lloc d’execució del contracte: Alcúdia  

 

3. Tramitació del procediment i forma d’adjudicació 

a) Tramitació: ordinària 

b) Procediment: obert 

 

4. Pressupost base de licitació: 55.484 € IVA exclòs.  

 

5. Garanties 

a) Provisional: No se’n demana.  

b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs.  



Empresa Municipal de Serveis d'Alcúdia, SAU 

Carrer dels Albellons, 2 . 2n –07400  Alcúdia- Mallorca 

emsa@alcudia.net   http://www.alcudia.net 

tel: 971 54 72 91         Fax: 971 54 74 76 

 

 

6. Obtenció de documentació 

a) Entitat: Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A. 

b) Domicili: Carrer dels Albellons, 2 

c) Localitat i Codi Postal: Alcúdia, 07400 

d) Telèfon: 971 54 72 91 

e) Fax: 97154 74 76 

f) Data límit de l’obtenció de documents i informació: la mateixa que per a la presentació 

d’ofertes.  

 

7. Requisits específics del contractista 

a) Solvència econòmica i financera, tècnica o professional: segons els Plecs.  

 

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:  

a) Data límit de presentació d’ofertes: 15 dies naturals des de la data de la publicació. 

b) Documentació a presentar: l’establerta en els Plecs.  

c) Lloc de presentació: 

1r. Entitat: EMSA 

2n Domicili: c/ dels Albellons, 2 (Gerència) 

3r. Localitat i Codi postal: Alcúdia 07400 

a) Termini durant el qual el licitador es troba obligat a mantenir la seva oferta: Tres mesos a 

comptar des de l’obertura de les proposicions. 

b) Admissió de variants: no 

 

9. Obertura d’ofertes 

a) Entitat: Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A. Unipersonal.  

b) Domicili: Sala de Plens de l’Ajuntament d’Alcúdia. Carrer Major núm. 9 

c) Localitat: Alcúdia 

d) Data: tercer dia hàbil posterior a la finalització del termini de presentació d’ofertes (a 

efectes d’obertura de pliques, el dissabte es considerarà inhàbil).  

e) Hora: a les 12 h.  
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10. Criteris d’adjudicació ordenats per ordre decreixent d’importància 

1.- Oferta econòmica (70 punts).  

2.- Oferta tècnica (30 punts)  

 

11. Despeses d’anuncis 

No se’n preveuen.  

 

12. Portal informàtic on es pot obtenir informació:  http://www.alcudia.net/Emsa/es (Tauler 

de contractació). 

 

Alcúdia, a 13 de novembre de 2017 

 

 

 

St: Sr. Antoni Oliver Gelabert  

Gerent adjunt d’EMSA, SAU 
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