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inserció d’aquest anunci en el BOIB, perquè es puguin presentar reclamacions.
Simultàniament s’anuncia la licitació, per a la presentació de proposicions, si bé la licitació s’ajornarà, quan resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra l’esmentat plec de clàusules administratives.
1-Entitat Adjudicadora:
a)Organisme: Ajuntament de Son Servera
b)Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c)Núm. d’expedient municipal: 11-2010
2-Objecte del contracte.
a)Descripció de l’objecte: execució de les obres relatives al projecte
‘Projecte d’obres per a la renovació de l’enllumenat públic del sector format
pels carrers Sa Murtera, Romaní, S’Arbocera, Garballó i Sa Jordana de Cala
Millor, TM de Son Servera.. Mallorca.’
b) Termini d’execució: 6 mesos
3-Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a)Tramitació: urgent
b)Procediment: obert.
c)Forma: oferta econòmica més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
4-Pressupost base de licitació.
Import Total: 299.880,00 euros, IVA exclòs.
5-Garanties.
Provisional: 3% base de la licitació (8.996,40 euros)
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
6-Obtenció de documentació i informació.
a)Entitat: Ajuntament de Son Servera.
b)Domicili: Plaça Sant Ignasi 1
c)Localitat: Son Servera 07550
d)Telefon: 971 567002
e)Telefax: 971 568101
f)Data límit d’obtenció de documents i informació: fins el dia de finalització de la presentació d’ofertes.
g) Per a l’obtenció de projecte, plànols i plecs de clàusules: Impremta
Muntaner, carrer Via Alemanya, 20, de Manacor, tel 971 55 13 77
7-Requisits específics del contractista.
———————
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hàbil següent.
10-Altres informacions.
————11-Despeses d’anuncis.
A càrrec de l’adjudicatari.
Son Servera, 20 d’abril de 2010
El batle, Antoni Servera Servera

—o—

Ajuntament de Maó
Num. 9307
CONTRACTACIÓ
La Junta de Govern Local, en sessió realitzada el dia 23-03-2010, va aprovar el Plec de Condicions que regirà la contractació administrativa especial del
servei d’ajuda a domicili; per tot això, de conformitat amb el que disposa l’art.
126 de la Llei de Contractes del Sector Públic s’anuncia aquesta convocatòria
de licitació d’acord amb les condicions que a continuació, i de forma resumida,
es detallen i alhora s’anuncia l’exposició pública dels plecs de clàusules administratives particulars durant 10 dies naturals, a efectes de possibles reclamacions, donant compliment al que disposa l’art. 188.3 de la Llei 20/2006
Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Maó
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació
c) Número d’expedient: SP1310AD0055 Ref.: C-36/10
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: la contractació especial per realitzar els serveis
d’ajuda a domicili.
b) Lloc d’execució: terme municipal de Maó.
c) Termini d’execució: 1 any, sense possibilitat de pròrroga.
3. Tramitació, procediment i criteris d’adjudicació
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
c) Criteris d’adjudicació: els especificats en la clàusula 9ena del plec de
condicions administratives.

8-Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació
a)Data límit de presentació: 13 dies naturals, comptats a partir del següent
al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB.
b)Documentació a presentar: La que figura en el plecs de clàusules administratives particulars que regeixen l’esmentada contractació.

4. Pressupost de licitació
a) El pressupost base de licitació té un import màxim de: 205.000 euros,
IVA inclòs.
b) De la quantitat anterior, correspon en concepte d’Impost sobre el Valor
Afegit, al tipus del 7%, la quantitat de 13.411,21 euros.
c) Valor estimat, import del pressupost sense IVA 191.588,79 euros.

c)Lloc de presentació:
1r Entitat: Ajuntament de Son Servera. Secretaria. Registre de documents.
2n Domicili: Plaça Sant Ignasi, 1
3r Localitat i codi postal: Son Servera-07550

5. Garanties
a) Provisional: No.
b) Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA
exclòs.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 20 dies, a comptar des de l’obertura de les proposicions.

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
b) Domicili: Pl. Constitució, 1
c) Localitat i codi postal: Maó (Menorca) - 07701
d) Telèfon: 971-369800 - Ext. 209 o 262
e) Fax: 971-350648
f) Perfil de contractant: pàgina web de l’Ajuntament www.ajmao.org
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: 8 dies naturals a partir del següent al de la publicació de l’anunci al BOIB, de 9.30 a 13.30 hores.

9-Obertura de les ofertes econòmiques.
a)Entitat: Ajuntament de Son Servera
b)Domicili: Plaça Sant Ignasi, 1
c)Localitat: Son Servera
d)Lloc, data i hora: Al saló de sessions de l’Ajuntament de Son Servera,
en acte públic, a les 12 hores del tercer dia hàbil següent al de finalització del
termini de presentació de proposicions.
En cas de coincidir en dissabte o dia inhàbil es celebrarà el primer dia

7. Requisits específics del contractista. No n’hi ha.
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8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Fins el vuitè dia natural a partir del següent
al de la publicació de l’anunci al BOIB; si l’últim dia fos dia inhàbil aquest s’entendrà prorrogat fins el primer dia hàbil següent.
b) Documentació exigida: L’assenyalada a la clàusula 14a del plec de condicions administratives.
c) Lloc de presentació:
* A la Unitat de Contractació (vegi’s punt 6): de 9.30 a 13.30 i de dilluns
a divendres.
* A qualsevol Oficina de Correus: en els seus horaris d’atenció al públic i
de conformitat a l’establert a la clàusula 13a dels plecs de condicions administratives.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Maó
b) Adreça: Pl. Constitució, 1.
c) Localitat i codi postal: Maó (Menorca) - 07701
d) Data i hora: A determinar per la Mesa de Contractació i es convocarà
als licitadors per FAX o correu electrònic.
10. Altres informacions. No n’hi ha.
11. Despeses d’anuncis de publicitat de licitació. A càrrec de l’adjudicatari, per un import màxim de 600 euros.
Maó, 12 d’abril de 2010
LA TASGE
Àngels Andreu Camps
————————————
CONTRATACIÓN
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23-03-2010, aprobó el Pliego de Condiciones que regirá la contratación administrativa especial
del servicio de ayuda a domicilio; por ello, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 126 de la Ley de Contratos de Sector Público se anuncia esta convocatoria de licitación de acuerdo con las condiciones que a continuación, y de forma
resumida, se detallan y a la vez se anuncia la exposición pública de los pliegos
de cláusulas administrativas particulares durante 10 días naturales, a efectos de
posibles reclamaciones, dando cumplimiento a lo que dispone el art. 188.3 de la
Ley 20/2006 Municipal y de Régimen Local de las Illes Balears.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Maó
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
c) Número de expediente: SP1310AD0055 Ref.: C-36/10.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: la contratación especial para realizar los servicios de ayuda a domicilio.
b) Lugar de ejecución: término municipal de Maó.
c) Plazo de ejecución: 1 año, sin posibilidad de prórroga.
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5. Garantías
a) Provisional: No.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, IVA
excluido.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Maó - Unidad de Contratación
b) Domicilio: Pl. Constitució, 1
c) Localidad y código postal: Maó (Menorca) - 07701
d) Teléfono: 971-369800 - Ext. 209 ó 262
e) Fax: 971-350648
f) Perfil de contratante: página web del Ayuntamiento www.ajmao.org
g) Fecha limite de obtención de documentos e información: 8 días naturales a contar del siguiente al de la publicación del anuncio en el BOIB, de 9.30 a
13.30 horas.
7. Requisitos específicos del contratista. No hay.
8. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo día natural a contar del
siguiente al de la publicación del anuncio en el BOIB. Si el último día fuese
inhábil éste se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
b) Documentación exigida: La señalada en la cláusula 14ª del pliego de
condiciones administrativas.
c) Lugar de presentación:
- En la Unidad de Contratación (véase punto 6): de 9.30 a 13.30 horas y
de lunes a viernes.
- En cualquier Oficina de Correos: en sus horarios de atención al público
y de conformidad con lo establecido en la cláusula 13 de los pliegos de condiciones administrativas.
9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento de Maó
b) Domicilio: Pl. Constitució, 1
c) Localidad y código postal: Maó (Menorca) - 07701
d) Fecha y hora: A determinar por la Mesa de Contratación y se convocará a los licitadores por FAX o correo electrónico.
10. Otras informaciones. No las hay.
11. Gastos de anuncios de publicidad de licitación. A cargo del adjudicatario, por un importe máximo de 600 euros.
Maó, a 12 de abril de 2010
LA TASGE, Àngels Andreu Camps

—o—

Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Num. 9220
La Junta de Govern en sessió ordinària de 31.03.10, va aprovar el padró
del mes de FEBRER de 2010, de servei de clavegueram de la Urbanització Son
Xoriguer, per import de 1.132,07€.

3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: los especificados en la cláusula 9ª del pliego
de condiciones administrativas.

L’esmentat Padró romandrà exposat al públic en el Departament de
Rendes i Exaccions de l’Ajuntament, durant el termini d’un mes a comptar des
del següent al de la present publicació. Durant l’esmentat període, els interessats podran interposar, contra el referit Padró, recurs de reposició davant
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament.

4. Presupuesto de licitación
a) El presupuesto base de licitación tiene un importe máximo de: 205.000
euros, IVA incluido.
b) De la cantidad anterior, corresponde en concepto de Impuesto sobre el
Valor Añadido, al tipo del 7%, la cantidad de 13.411,21 euros.
c) Valor estimado, importe del presupuesto sin IVA 191.588,79 euros.

Així mateix, podran utilitzar qualsevol altre mitjà de defensa que estimi
convenient, pels seus interessos.
Pel present i d’acord amb el disposat en l’article 88 del Reglament
General de Recaptació, poso en coneixement l’obertura del període voluntari de
cobrament del Padró anteriorment esmentat que comprendrà del dia 23.03.10 al
23.05.10.

