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EDICTE
Mitjançant Resolució de la Regidora delegada de contractació de data 19 de novembre de
2015, s’ha aprovat l’expedient de contractació del contracte del servei aliè de Prevenció
de Riscos Laborals per a l’Ajuntament d’Alcúdia i per al seu sector administratiu
mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris
d’adjudicació, tramitació d’urgència.
Conformement amb allò que estableix l’article 188.3 de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de clàusules regulador
d’aquesta contractació s’exposa al públic durant el termini de 10 dies naturals –
comptadors a partir del següent al de la inserció d’aquest anunci en el BOIB-, perquè
puguin presentar-s’hi reclamacions.
Simultàniament i de conformitat amb els arts. 142 i 159 del TRLCSP, s'anuncia licitació
i s’obre el període per a la presentació d’ofertes, si bé la licitació s'ajornarà, quan resulti
necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra l'esmentat Plec de
condicions.
1.Entitat adjudicadora
a)Organisme: Ajuntament d’Alcúdia.
b)Dependència que tramita l'expedient: Contractació.
c)Núm. Expedient: CN-8/15
2.Objecte del contracte
a)Descripció de l'objecte: Prestació del servei aliè de prevenció de riscos laborals per a
l’Ajuntament d’Alcúdia i per al seu sector administratiu.
b)Lloc d’execució: Ajuntament d’Alcúdia
c)Termini d’execució: DOS ANYS, prorrogable de mutu acord per dos anys més
(1+1).
3.Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a)Tramitació: Urgent.
b)Procediment: Obert.
4.Pressupost total de licitació:
4.1. Preu de licitació del contracte
Ateses les característiques del contracte, una part del preu serà objecte de licitació a
tant alçat, el corresponent al conjunt de tres especialitats: seguretat en el treball,
higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada, mentre l’especialitat
corresponent a medicina del treball (vigilància de la salut individual) serà objecte de
licitació d’acord amb el preu unitari de cost del servei per treballador.
4.1.1. Preu base de licitació a tant alçat anual per al conjunt de les especialitats de
seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada:
Tipus de licitació: 6.370,43 €/any IVA exclòs
Aquest es el preu que podrà ser objecte de baixa en l’apartat A.1.1 de la licitació
d’acord amb els criteris d’adjudicació. La rebaixa en el preu que ofereixin les
empreses licitadores sobre el tipus de licitació a tant alçat del contracte s’aplicarà de
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forma proporcional per a cada entitat del contracte d’acord amb el percentatge de
rebaixa que suposi el preu total d’adjudicació iva exclòs a tant alçat sobre el preu total
de licitació iva exclòs a tant alçat, i a cada anualitat de duració del contracte, així com
també a les possibles anualitats de pròrrogues del contracte, que es reduiran en la
mateixa proporció, en cas que s’executin.
Import IVA (al tipus del 21%): 1.337,79 €
Import màxim anual apartat A.1 IVA inclòs: 7.708’22 €/any
4.1.2. Preu Base de licitació per preu unitari per a la vigilància de la salut
individual:
Tipus de licitació: 37,67 €/persona
Import IVA: exempt d’IVA (Article 20.Ú.3r Llei 37/1992)
Import màxim anual apartat A.2 (IVA exempt): 9.079,06 €.
4.1.3. Preu total de licitació del contracte:
Total Import anual màxim del contracte, IVA exclòs: 15.449’49 €
Total Import màxim de licitació del contracte (2 anys), IVA exclòs: 30.898’98 €.
Total Import màxim de licitació del contracte (2 anys), IVA inclòs: 33.574’56 €.
4.2. Valor estimat del contracte (Article 88 TRLCSP): 81.916.’28 €.
5.Garanties
Provisional: No s’exigeix.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
6.Obtenció de documentació i informació
a)Entitat: Ajuntament d’Alcúdia.
b)Domicili: carrer Major, 9
c)Localitat i codi postal: Alcúdia 07400.
d)Telèfon: 971 89 71 00 – 971 89 71 06
e)Telefax: 971 54 65 15
f)Data límit d'obtenció de documents i informació: la mateixa que per a la presentació
d'ofertes.
7.Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a)Data límit de presentació: Dins els 10 dies naturals a partir del dia següent a la
publicació d’aquest edicte al BOIB, fins a les 14 hores. En el cas que el darrer dia de
presentació de proposicions sigui no hábil o dissabte, es traslladarà la finalització del
termini al primer dia hàbil següent.
b)Documentació a presentar: L’establerta en el plec de clàusules administratives.
c)Lloc de presentació:
1r.Entitat: Ajuntament d’Alcúdia. (Registre general d’entrada)
2n.Domicili: carrer Major, 9.
3r.Localitat i codi postal: Alcúdia 07400.
a)Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: un mes, a
comptar des de l'obertura de les proposicions.
b)Admissió de variants: NO
8.Obertura de les ofertes
a)Entitat: Ajuntament d’Alcúdia.
b)Domicili: carrer Major, 9.
c)Localitat: Alcúdia.
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d)Data: Tercer (3r) dia hàbil posterior al termini de presentació de proposicions (a efectes
d'obertura de pliques, el dissabte es considerarà inhàbil).
a)Hora: A les 12 h.
9.Criteris de valoració de les ofertes:
Criteris Objectius i Subjectes a Fórmula Matemàtica: 100 punts
1.- Millor Oferta Preu a tant alçat: (Sobre 2) Model Annex I : màx. 50 punts
2.- Millor Oferta Preu unitari (Sobre 2) Model Annex I:
màx. 33 punts
3.- Millores del servei: (Sobre 3):
màx. 17 punts
10.Despeses d'anuncis:
Seran a càrrec de l’adjudicatari, fins un màxim de 2.000,00 euros.
11.Portal Informàtic on es pot obtenir informació: www.alcudia.net (Tauler de
contractació).
Alcúdia, 1 de desembre de 2015.
La 2ª Tinent de Batle,
Regidora delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística

Joana Maria Bennasar Serra.
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