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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
MANCOMUNITAT DES RAIGUER

6436 Anunci licitació Contracte Admn. de serveis d'Assessoria Laboral, Fiscal i jurídica laboral

Aprovat per Junta de Govern local, en sessió extraordinària de data 2 de juny de 2016, els plecs de clàusules administratives particulars, i, els
de prescripcions tècniques, que han de regir la contractació del “Servei d’Assessoria laboral, fiscal i jurídica laboral”, per procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, tramitació ordinària. S’exposa al públic per termini de quinze dies
naturals comptats a partir del següent a la data de publicació d’aquest anunci al BOIB perquè els interessats presentin les seves ofertes:

 Mancomunitat des Raiguer1. Entitat adjudicadora:

a) Òrgan de contractació: Junta de Govern local
b) Dependència que tramita l’expedient: Mancomunitat des Raiguer
c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: Mancomunitat des Raiguer
2. Domicili: Carrer Concepció, núm. 7, 2n.
3. Localitat i Codi Postal: Binissalem, 07350
4. Telèfon: 971870409
5. Telefax: 971870392
6. Correu electrònic: mancomunitat@mancomunitatdesraiguer.net
7. Adreça d’internet del Perfil de Contractant: www.mancomunitatdesraiguer.net
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: últim dia del termini de presentació de sol·licituds

d) Número d’expedient: 01/2016

2. Objecte del Contracte:

a) Tipus: Serveis
b) Descripció: L’objecte del contracte és la prestació del Servei d’Assessoria laboral, fiscal i jurídica laboral.
c) Lloc d’execució: Binissalem
d) Termini d’execució: tres anys.
e) Admissió de pròrroga: si
i) CPV (Referència de Nomenclatura). CPV: 7921110-0, 7922000-2, 79110000-8.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris adjudicació.
c) Criteris d’adjudicació.

A.  Criteris quantificables automàticament

      Valoració econòmica (fins a un màxim de 50 punts).
      Puntuació oferta i = 50 x (valor de l’oferta de menor import / valor oferta i)

B.  Criteris, la ponderació dels quals depenen d’un judici de valor (fins a un màxim de 30 punts).

B.1   Mitjans personals assignats al contracte per damunt de les mínimes requerides en concepte de solvència tècnica, sempre
que suposin una millora de la qualitat de l’oferta (fins un màxim de 10 punts).
B.2   Titulacions acadèmiques del personal assignat al contracte per damunt de les mínimes requerides en concepte de
solvència tècnica, sempre que suposin una millora de la qualitat de l’oferta (fins un màxim de 10 punts).

Millores:

B.3   Realització d’altres actuacions relacionades amb l’objecte del contracte. Es valorarà l’adequació i el valor afegit a
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l’objecte del contracte. (fins un màxim de 10 punts).

34.200,00 euros (IVA exclòs).4. Valor estimat del contracte: 

5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: 17.100,00 euros, 3.591,00 € d’IVA, Import total: 20.691,00 euros.

- exercici 2016: 2.375,00 €, i 498.75 € d’IVA, Import total: 2.873,75 €;
- exercici 2017: 5.700,00 €, i 1.197,00 € d’IVA, Import total: 6.897,00 €;
-exercici 2018: 5.700,00 €, i 1.197,00 € d’IVA, Import total: 6.897,00 €;
-exercici 2019: 3.325,00 €, i 698,25 € d’IVA, Import total: 4.023,25 €.

6. Garanties exigides.

Provisional (import): no.
Definitiva (%): 5% del preu d’adjudicació del contracte.

7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: quinze dies a comptar a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB).
b) Documentació a presentar: la que s’especifica a la clàusula setena del Plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:

1. Dependència: Mancomunitat des Raiguer.
2. Domicili: Carrer Concepció, núm. 7, 2n.
3. Localitat i Codi Postal: Binissalem, 07350.
4. Adreça electrònica: mancomunitat@mancomunitatdesraiguer.net

8. Obertura d’ofertes:

a) Descripció: “Proposició per licitar a la contractació del Servei d’Assessoria laboral, fiscal i jurídica laboral”
b) Adreça: Carrer Concepció, núm. 7, 2n.
c) Localitat i codi postal: Binissalem, 07350
d) Data i hora: Sobres A i C; tercer dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de proposicions, a les 12:00 hores

 seran a càrrec de l’adjudicatari.9. Despeses de l’Anunci:

Binissalem, 2 de juny de 2016.

La Presidenta
Catalina Siquier Capó.
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