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

4078 Anunci licitació. Servei d'Atenció Psicosocial Individual Familiar ExC 01/2017. Mancomunitat des
Raiguer

De conformitat amb la Resolució de Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 2017, mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria del
procediment obert, tenint en compte l’oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, tramitació ordinària per a
l’adjudicació del contracte de serveis: , d’acord amb les dades següents:Servei d’Atenció Psicosocial Individual – Familiar

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:

a) Organisme: Mancomunitat des Raiguer.
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: 01/2017.

2. Objecte del Contracte:

a) Tipus: Serveis.
b) Descripció: L’objecte del contracte és la prestació del Servei d’Atenció Psicosocial Individual – Familiar de la Mancomunitat des
Raiguer.
c) Lloc d’execució:

1) Domicili: UTS dels Ajuntaments d’Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Mancor de la Vall, Santa
Maria del Camí i Selva.
2) Localitat i codi postal: Alaró, 07340; Binissalem, 07350; Búger, 07311; Campanet, 07310; Consell, 07330; Lloseta,
07360; Mancor de la Vall, 07312; Santa Maria del Camí, 07320; Selva, 07313.

d) Termini d’execució: 20 mesos.
e) Admissió de pròrroga: si.
i) CPV (Referència de Nomenclatura). CPV: 79611000-0, y de 85000000-9 a 85323000-9 (excepte 5321000-5 y 85322000-2).

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, es puntuaran en ordre decreixent:
—   Preu (fins a 35 punts).
Puntuació oferta i= 35 * (valor oferta menor import/ valor oferta i)
— Ampliació servei (fins a 5 punts).
Es detallarà per número d’hores setmanals. (aquestes hores seran dedicades a l’atenció directa a usuaris, no seran per
a la coordinació interna, registre d’intervencions o reunions, entre d’altres).
Per cada hora setmanal d’ampliació del servei es puntuarà en 0,5 punts.

B. Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor:
—  Qualitat d’idoneïtat del projecte presentat i de quants elements l’integren (fins a  60 punts).

Fonamentació: justificació, objectius i enquadra respecte a la Mancomunitat (màxim de 25 punts).
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Pla d’execució (màxim 15 punts).
Organització del servei i metodologia de treball (màxim de 10 punts).
Avaluació i seguiment (màxim de 10 punts).

196.000,00 euros.4. Valor estimat del contracte:

5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: 122.500,00 euros, 25.725,00 € d’IVA, Import total: 148.225,00 euros.

- exercici 2017: 49.000,00 €, i 10.290,00 € d’IVA, Import total: 59.290,00 €;
- exercici 2018: 73.500,00 €, i 15.435,00 € d’IVA, Import total: 88.935,00 €.

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 la Província de les Illes Balears (BOIB).
b) 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’Atenció Psicosocial Individual”.
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.

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

 

Binissalem, 24 d’abril de 2017

La Presidenta,
Catalina Siquier Capó
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