Resolució de l’Ajuntament de Llubí per la qual s’anuncia licitació per a
l’adjudicació del contracte de subministrament d’energia elèctrica dels
edificis, instal·lacions i enllumenat públic de l’Ajuntament
1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament de Llubí.
Dependència que tramita l’expedient: secretaria de l’Ajuntament.
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: subministrament d’energia en baixa tensió dels
edificis, instal·lacions i enllumenat públic de l’Ajuntament de Llubí
b) Divisió per lots i número: no hi ha lots.
c) Lloc de lliurament: els assenyalats en el plec de condicions
d) Termini de lliurament: el període de vigència d’aquest contracte serà d’un
any que es podrà prorrogar fins a un màxim de tres anys.
3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4.- Pressupost base de licitació: 120.573,84 euros, IVA exclòs. (duració inicial
més pròrrogues).
5.- Garantia provisional: no exigeix.
6.- Obtenció de documentació i informació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Secretaria Ajuntament de Llubí.
Domicili: C/ Sant Feliu, 13.
Localitat i codi postal: Llubí, 07430.
Telèfon: 971522002.
Telefax: 971522528.
Pàgina web: www.ajllubi.net
Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de
l’assenyalat per a la presentació d’ofertes.

7.- Requisits específics del contractista: els assenyalats en el plec de condicions.
8.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: l’assenyalat als Plecs des de la seva publicació al
BOIB, tauló d’edictes i perfil del contractant.
b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Llubí
d) Admissió de variants: no s’admeten variants o alternatives al projecte.
9.- Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Llubí.
b) Domicili: C/ Sant Feliu, 13
c) Localitat: Llubí
d) Data: Dimarts posterior a la finalització del termini de presentació de les
proposicions.
e) Hora: Per confirmar.
Això sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia
comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.
10.- Criteris d’adjudicació i ponderació:
1.- Oferta econòmica: Ajuntar-se al model establerts als Plecs
2.- Aspectes tècnics de l’oferta: Es presentarà aquella proposta, degudament
documentada i justificada, que cregui oportú proposar a la vista dels criteris
d’adjudicació.
11.- Despeses d’anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de
1.000,00 euros.
Llubí, 29 d’agost de 2011.
El Batlle,

Joan Ramis Perelló

