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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

7380 Licitació del servei d’ensenyança de música que s’imparteix a l’escola municipal de música de
Santanyí per al curs 2017-2018

: Ajuntament de Santanyí.1. Entitat adjudicadora

2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l’objecte: servei d’ensenyança de música que s’imparteix a l’escola municipal de música de Santanyí per al curs
2017-2018.
b) Lloc d’execució: Santanyí.
c) Termini del contracte: El termini del contracte serà d’un curs escolar (curs 2017-2018).

3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a)Tramitació: ordinària.
b)Procediment: obert.
c)Forma: oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació

:4. Pressupost de licitació

de que ha de suportar l’Administració, i podrà ser millorat a laEl pressupost de licitació màxim d’aquest servei és 175.440,00 €, 
baixa com a conseqüència d’aquest procés de licitació. Aquesta contractació està exempta d’IVA

5. Garanties

Provisional: 5.263,20 €, equivalent al 3 % del pressupost de licitació.
Definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Ajuntament de Santanyí, secció contractació.
b) Adreça: Plaça Major, 12
c) Localitat: Santanyí.
d) Telèfon: 971 65 30 02
e) Telefax: 971 64 22 31
f)Data límit per a l’obtenció de documentació i informació: la mateixa que s’assenyala per a la presentació d’ofertes.

7. Requisits específics dels contractistes

Els que s’estableixen al plec de clàusules administratives particulars.        

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: abans de les 14’00 hores dels 15 dies naturals, comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest
anunci en el BOIB. Si el darrer dia fos dissabte o festiu, la presentació s’hauria de fer el primer dia hàbil posterior.
b) Documentació a presentar: l'esmentada en el plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Registre general de l'Ajuntament de Santanyí, situat a la Plaça Major, 12, 07650 Santanyí (Illes Balears).

9. Obertura d’ofertes

a) Entitat: Ajuntament de Santanyí.
b) Adreça: Plaça Major, 12.
c) Localitat: 07650, Santanyí (Illes Balears)
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d) Lloc i data: a la Sala de plens de l’Ajuntament de Santanyí, a les 12 hores del dia hàbil següent al del final del termini de
presentació d’ofertes. En tot cas, l’Ajuntament podrà assenyalar qualsevol altre dia previ avís als licitadors.

10. Altres informacions

D’acord amb el que disposa 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 administratives particulars queda exposat al públic, en la secció de contractació de l’Ajuntament de Santanyí i a la pàgina web
www.ajsantanyi.net,  per un termini de 10 dies naturals a partir de la publicació d’aquest anunci, perquè es puguin presentar reclamacions,
que seran resoltes per la batlia.

 Seran a càrrec del contractista les  relatius a aquesta contractació.11. despeses de tots els anuncis

 A la pàgina web www.ajsantanyi.net, al perfil del contractant, es pot obtenir el plec de clàusules administratives particulars i el plec de12.
clàusules tècniques relatiu a aquest contracte.

    

Santanyí, 3 de juliol de 2017

El batle
Llorenç S. Galmés Verger
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