
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER
COMPTADORS DE SECTORS

Anunci previ per a la contractació de: Subministrament de materials per comptadors de
sectors.

1. Entitat adjudicadora: “Societat Municipal de Serveis de Manacor, S.A.”

2. Objecte del contracte:

a)  descripció  de  l´objecte:  Subministrament  de  materials  de  comptadors  de
sectors.

b) Divisió per lots i número: NO

c) Lloc d´execució: Manacor

3. Tramitació, procediment, i forma d´adjudicació: 

a) Tramitació ordinària

b) Procediment Obert

c) Forma d´adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa.

4. Criteris de selecció i valoració de les ofertes:

a) Criteris de selecció: Únic criteri d´adjudicació, Preu. 

b) Valoració de les ofertes: Segons la següent fórmula:

(Preu màxim de licitació – Preu oferta)

Punts =            ----------------------------------------------- x 100

Preu màxim de licitació

5. Valor estimat del contracte: 90.653,57 €, abans d´IVA. 

6. Pressupost de licitació: 90.653,57 €, abans d´IVA. 

7. Garanties: SI. Garantia definitiva del 5% de l´import d´adjudicació, exclòs l´IVA. 

8. Acreditació solvència tècnica i professional i econòmica i financera:

a) La solvència econòmica i financera dels empresaris s´acreditarà per qualsevol
dels mitjans següents: 



1.Volum anual de negocis en l´àmbit al qual es refereix el contracte, dels
tres darrers exercicis conclosos, segons Plecs de clàusules administratives
particulars.

2. Justificant d l´existència d´una assegurança d´indemnització per riscs
professionals  per  un  import  mínim de   90.653,57  €,  segons  Plecs  de
clàusules administratives particulars.

b) La solvència tècnica i professional dels empresaris s’acreditarà mitjançant: 

1. Declaració responsable confirmant la capacitat de subministrament de
qualsevol peça original o compatible durant tota la duració del contracte. 

2. Memòria tècnica, amb descripcions i fotografies dels productes objecte
del  subministrament,  l´autenticitat  de  les  quals  pugui  certificar-se  a
petició de la SAM. Segons Plecs de clàusules administratives particulars.

9. Termini del contracte: 1 any

10. Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l´entitat a la web
institucional http://sammanacor.com/contractes/ 

11. Presentació de les ofertes: 

a) Data i hora límit de presentació de les ofertes: 10 d´agost de 2017 a les 15:00
hores. 

b) Documentació que cal  presentar:  Es  presentaran les  ofertes  en dos  sobres
separats:

-Sobre 1 amb la declaració responsable.

-Sobre 2 amb l´oferta econòmica.

c) Lloc de presentació:  Les proposicions es presentaran a la seu de la SAM,
C. Major, 22 de Manacor, en dies laborables de dilluns a divendres de 8:00 a
15:00 hores. 

12. Despeses de publicitat: NO

13. Plecs de clàusules particulars i prescripcions tècniques:

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives particulars

http://sammanacor.com/wp-content/uploads/2017/07/PPT2017-07.pdf
http://sammanacor.com/contractes/
http://sammanacor.com/wp-content/uploads/2017/07/PCAP-2017-07.pdf

