ANNEX I
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
TÍTOL: “REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’AJUNTAMENT (FASE2)ACCESSIBILITAT I
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES” “SOTERRAMENT XARXA AÈRIA DE BAIXA
TENSIÓ I TELECOMUNICACIONS I MILLORA INSTAL.LACIÓ ENLLUMENAT
PÚBLIC AL PORT DE SA CALOBRA”
1.- Òrgan contractant: Ajuntament d’Escorca -Ajuntament Ple2. - Pressupost base de licitació i crèdit en què s'empara.
Pressupost: 279.570,80 euros IVA inclòs.
Base imposable (€):
Import del I.V.A. (€):
Import total (€): 279.570,80 euros.
Cofinançament: Consell de Mallorca
Anualitat 2019: - Consell de Mallorca: 253.524 (€) IVA inclòs
Expropiacions: [NO]
3. - Contracte subjecte a regulació harmonitzada: NO
4. - Solvència econòmica, financera i tècnica.
Conforme es detalla en el projecte tècnic.
Tramitació: Urgència
Procediment: restringit
Pluralitat de criteris d'adjudicació: Si.
5. - Límits d'empreses a convidar: Cinc primeres empreses que ho sol·licitin, conforme
registre general d’entrada de l’Ajuntament d’Escorca i compleixin els requisits de
classificació.
El termini per sol.licitar esser convidat a la licitació serà de quinze dies naturals a contar
des del de la publicació del present anunci.
6. - Criteris objectius d'adjudicació del contracte.
Termini d’execució: Sis mesos ponderació 20%
Criteris ambientals: Els detallats al plec, ponderació 10%.
Millores: A desenvolupar dins l’àmbit d’execució de les obres; ponderació 70%
7. - Admissibilitat de variants o millores.
Procedeix: Dintre dels criteris objectius d’adjudicació.
8. - Mitjans electrònics.
Si per part de l’òrgan contractant, o pel licitadors quan així ho acordi l’administració
contractant.
Portal informàtic on es pot accedir a la informació necessària per licitar per mitjans
electrònics: Portal de la Contractació Pública de l'Ajuntament d’Escorca
(«http://www.ajescorca.net»).
Així mateix a la plataforma de contractació del sector públic.
Tauler d'anuncis electrònic com a mitjà de comunicació de defectes o omissions
esmenables en la documentació presentada.:
9. - Garantia provisional.
Procedeix: NO
10. - Garantia definitiva.
5 per 100 de l'import d'adjudicació del contracte, IVA exclòs.
11. - Termini d'execució: Sis mesos conforme projecte tècnic.
12. - Penalitats.
Les detallades en el plec.
13. - Subcontractació.

Procedeix: SÍ
14. - Règim de pagaments.
Expedició de certificacions:
Abonaments a compte per operacions preparatòries: No
15. - Revisió de preus i modificació.
Procedeix: NO
16. - Import màxim de les despeses de publicitat de la licitació: Les despeses seran les
necessàries per a la bona execució de les obres i que ja venen detallades al Plec de
Condicions.
17. - Informació sobre el contracte el caràcter confidencial de respectar el contractista:
Termini durant el qual haurà de mantenir el deure de respectar el caràcter confidencial
de la informació: 5 anys
18. - Termini de garantia: 1 any

