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

7073 Adjudicació i formalització del contracte per al subministrament, la instal·lació i el manteniment
d’un bombeig submergit d’aigua marina a la platja de Cala Santanyí del terme municipal de
Santanyí

: Ajuntament de Santanyí.1.- Entitat adjudicadora

2.- Objecte del contracte.

a. Descripció de l’objecte: el subministrament, la instal·lació i el manteniment d’un bombeig submergit d’aigua marina a la platja de
Cala Santanyí del terme municipal de Santanyí.
b. Lloc d’execució: platja de Cala Santanyí (Santanyí).
c. Butlletí o diari oficial i data de la publicació de l’anunci de licitació: BOIB núm. 30 de 08.03.2018.

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.

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

: 62.672,19 €, IVA exclòs. L’import corresponent a l’IVA és de 13.161,16 €, el que fa un pressupost total del4.- Pressupost de licitació
contracte, IVA inclòs, de 75.833,35 € (46.732,85 €, IVA inclòs, pel que fa al subministrament i la instal·lació, i 29.100,50 €, IVA inclòs, pel
que fa al manteniment).

5.- Adjudicació:

a. Data: 7 de maig de 2018
b. Contractista: Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA ( FACSA ), CIF A12000022.
c. Nacionalitat: Espanyola.
d. Import d’adjudicació: 66.223,97 €, IVA inclòs (37.152,61 €, IVA inclòs, pel que fa al subministrament i la instal·lació, i 29.071,36
€, IVA inclòs, pel que fa al manteniment).
e. Termini d’execució: El termini d’execució del subministrament (i instal·lació) serà de dos mesos, i el termini d’execució del
manteniment serà de quatre temporades turístiques, de l’any 2018 a l’any 2021.
f. Data de formalització del contracte: 18 de maig de 2018

  

Santanyí, 27 de juny de 2018

El batle,
Llorenç S. Galmés Verger
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