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

7093 Adjudicació i formalització del contracte per al subministrament mitjançant el sistema d’arrendament
amb opció de compra de contenidors per la recollida selectiva en el terme municipal de Santanyí

: Ajuntament de Santanyí.1.- Entitat adjudicadora

2.- Objecte del contracte.

a) Descripció de l’objecte: subministrament mitjançant el sistema d’arrendament amb opció de compra dels contenidors descrits en el
plec de prescripcions tècniques, per la recollida selectiva en el terme municipal de Santanyí. Aquest contracte inclou el  transport,
descàrrega,  muntatge i instal·lació en els emplaçaments definits en el plec de prescripcions tècniques, incloent la retirada dels
contenidors a substituir i incloent també tots els costos que es poguessin derivar en quant a lloguer de maquinària, espai necessari,
etc. per la realització de totes les tasques, de contenidors per la recollida de residus selectius al municipi de Santanyí.
b) Lloc d’execució: terme municipal de Santanyí.
c) Butlletí o diari oficial i data de la publicació del anunci de licitació: BOIB núm. 30 de 8 de març de 2018.

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

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

 219.951,87 €, IVA exclòs. L’import corresponent a l’IVA és de 46.189,89 €, el que fa un pressupost total del4.- Pressupost de licitació:
contracte, IVA inclòs, de 266.141,76 €.

 5.- Adjudicació:

a. Data: 3 de maig de 2018.
b. Contractista: BBVA RENTING SA (CIF A28448694)
c. Nacionalitat: Espanyola.
d. Import d’adjudicació: 260.379,31 €, IVA inclòs.
e. Termini d’execució: 48 mesos (4 anys), a comptar des del 16 de maig de 2018.
f. Data de formalització del contracte: 16 de maig de 2018.

  

Santanyí, 27 de juny de 2018

El batle,
Llorenç S. Galmés Verger
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