
 

ANUNCI 
 
 Anunci de la licitació del contracte d’obres “ELIMINACIÓ BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES EN TANATORI I REFORMA PAVIMENTACIÓ EN EL 
CEMENTERI MUNICIPAL”, de l’Ajuntament de Petra, mitjançant procediment obert i 
tramitació urgent. 
 
El Plenari de l’Ajuntament en sessió extraordinària de dia 4 de setembre de 2009 ha aprovat, 
l’expedient de contractació de les obres relatives al projecte “ Eliminació de Barreres 
Arquitectòniques en Tanatori i Reforma Pavimentació en el Cementeri Municipal” incloses dins 
d’una línia de subvencions de la Conselleria d’Habitatges i Obres Públiques, mitjançant procediment 
obert (varis criteris d’adjudicació) i tramitació urgent. 
De conformitat amb l’article 126 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, es procedeix a l’anunci de la licitació en els termes següents, i simultàniament, s’exposen al 
públic els plecs de clàusules administratives particulars reguladors de la licitació per un termini de 
DEU (10) dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci en el 
BOIB, perquè les persones interessades els puguin examinar i presentar les reclamacions que 
considerin adients, d’acord amb l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i 
de Règim Local de les Illes Balears; si durant el termini d’exposició al públic dels plecs s’hi 
presenten reclamacions, se suspendrà la licitació i també el termini per presentar proposicions en els 
casos que sigui necessari per resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d’aquest 
termini a partir de l’endemà de la resolució de les reclamacions.  
1.- Entitat adjudicadora: 
   a) Organisme: Ajuntament de PETRA. 
   b) Òrgan de contractació: Plenari de l’Ajuntament. 
   c) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. 
   d) Núm. d’expedient: -- 
   e) Obtenció de documentació i informació: 
    - dependència: Secretaria. 
    - domicili: carrer d’en Font núm.1. 
    - localitat i codi postal: Petra (07520) 
    - telèfon: 971830000 / fax: 971 830262 / correu electrònic: ajuntament@ajpetra.net. 
    - adreça d’Internet del perfil del contractant: www.ajpetra.net  
    - data límit d’obtenció de documentació i informació: a les 13 h del darrer dia de presentació 

d’ofertes. 
2.Objecte del contracte.- 
   a) Tipus: Obres 
  b) Descripció: projecte d’eliminació de barreres arquitectòniques a tota la part vella del 
Cementeri municipal, incloent el tanatori, banys i pavimentació. 
 c) Divisió per lots i núm.: No 

 d) Lloc d’execució: Cementeri Municipal. 
 e) Termini d’execució: 5 mesos 
 f) CNAE: -                         CPV: -- 

3.Tramitació i procediment 
   a) Tramitació: urgent 
   b) Procediment: obert  
   c) Criteris d’adjudicació:varis criteris d’adjudicació indicats en els plecs.  
4.Pressupost base de la licitació.  

a) Import net : 200.839,57 euros  
b) IVA 16%: 32.134,33 euros 

   c) Import total: 232.973,90 euros 



5. Garanties 
   a) provisional: No  
   b) definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) 
6. Requisits específics del contractista.  

a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional que consta en el Plec de 
Clàusules. 

7. Presentació de les ofertes 
   a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació del present 

anunci al BOIB. No obstant això, si el darrer dia del termini fos dissabte o festiu, aquest 
s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 

   b) Documentació a presentar: L’especificada al plec de clàusules administratives 
   c) Lloc de presentació:  
    Registre General de l’Ajuntament de Petra (Escoles Velles), c/ d’en Font núm.1, 07520. 

 Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 13 h. 
   d) Admissió de variants: Sí, en els termes assenyalats en els plecs 
    e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: DOS mesos des de la 

data d’obertura de les ofertes. 
8.- Criteris d’Adjudicació: 
 Oferta econòmica:     40 punts. 
 Millores sobre el projecte:   50 punts. 
 Valoració tècnica de les ofertes presentades: 5 punts. 
 Finançament de l’obra:    5 punts.   
9. Obertura de les ofertes:  
   a) Lloc: Ajuntament de Petra (Escoles Velles) carrer d’en Font núm.1. 
   b) Data i hora: es publicarà al perfil del contractant de l’Ajuntament i en tot cas tindrà lloc en acte 
públic dins del termini màxim d’un mes comptat des de la data de finalització del termini per 
presentar les ofertes. 

10. Despeses dels anuncis: a càrrec de l’adjudicatari fins un import màxim de l’1 % del pressupost. 
11. Altres informacions: els plecs de clàusules administratives particulars, projecte i les dades 
relatives al projecte tècnic es troben al perfil del contractant de l’Ajuntament. 
 Petra, 11 de setembre de 2009.- 
 La Tinent de Batle. 
 
 
 Signat: Caterina Mas i Bennassar. 
  
 
 
  
 
 
 
 


