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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT D'EIVISSA
INICIATIVES MUNICIPALS DE VILA, SA - IMVISA

9033 Licitació "Obras de demolición del edificio Santa Margarita Sur"

Celebrat el Consell d’Administració de data 16 de juny de 2017 s'aprovà el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el
contracte de «Obras de demolición del edificio Santa Margarita Sur", les condicions del qual es relacionen a continuació:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció d'informació:

a) Organisme: Iniciatives Municipals de Vila, SA
b) Obtenció de documentació e informació:

1.- Dependència: Imvisa.
2.- Domicili: Carrer Canàries, 35, Edifici Cetis, planta baixa.
3.- Localitat i codi postal: Eivissa 07800
4.- Telèfon: 971.39.76.00 ext. 21321
5.- Telefax: 971.39.75.84
6.- Correu electrònic: imvisa@eivissa.es
7.- Data límit d'obtenció de documentació e informació: dins dels vint-i-sis dies naturals següents a comptar des del dia
següent a la data de la publicació de l'anunci de la present licitació al BOIB.

d) Número d'expedient: 1/2017

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Obra
b) Descripció: "Obras de demolición del edificio Santa Margarita Sur"
c) Lloc d'execució
1.- Domicili: municipi d’Eivissa.
2.- Localitat i codi postal: Eivissa 07800
e) Termini d'execució: Dos mesos
f) Admissió pròrroga: Si
g) CPV (referència de nomenclatura): 45110000 Treballs de demolició d'immobles i moviment de terres.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinari
b) Procediment: Obert
c) Subhasta electrònica: No
d) Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.

DOS-CENTS VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE4. Valor estimat del contracte: 
CÈNTIMS (226.691,34 €).

5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: DOS-CENTS VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
(226.691,34 €).
IVA: QUARANTA-SET MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (47.605,18 €)
Import Total amb IVA: DOS-CENTS SETANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (274.296,52 €).
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6. Garanties exigides:

a) Provisional (import): No s'exigeix.
b) Definitiva (%): el 5% del l'import d'adjudicació del contracte, exclòs l'IVA.

7. Requisits específics del contractista:

a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional (en el seu cas): l'establert a la clàusula 6 del plec de condicions
administratives.
b) Altres requisits específics: segons l'establert a la clàusula 6 del plec de condicions administratives
c) Contractes reservats: ---

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

a) Data límit de presentació: a les 14:00 hores transcorreguts vint-i-sis dies naturals des del següent a la publicació d'aquest anunci.
b) Modalitat de presentació: bé presencialment, bé mitjançant tramesa per missatgeria lliurada dins el termini assenyalat, bé
mitjançant enviament per correu.
c) Lloc de presentació: Registre General d’Entrada de IMVISA

1.- Domicili: Carrer Canàries 35, Edifici Cetis, plata baixa.
2.- Localitat i Codi Postal: 07800,
3.- Adreça electrònica: imvisa@eivissa.es

d) Termini en el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: durant tota la licitació i només podrà retirar-la en el cas de
què l'òrgan de contractació s'excedeixi en el termini establert per l'adjudicació.

9. Apertura d'ofertes:

a) Descripció: s'especifica al plec de condicions a la clàusula núm. 12 del plec de clàusules administratives particulars.
b) Direcció: Carrer Canàries, 35, Edifici Cetis.
c) Localitat i Codi Postal: 07800, Eivissa

a compte de l'adjudicatari10. Despeses de publicitat: 

Termini a efectes de reclamacions al Plec de Clàusules Administratives Particulars: 10 dies naturals comptats a11. Altres informacions: 
partir del dia següent al de la publicació del present anunci.

 

Eivissa.(Data de signatura:11/08/2017)

PRIMER TINENT D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA I APODERAT DE
INICIATIVES MUNICIPALS DE VILA S.A.

 (Ildefonso Molina Jiménez)
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