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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

14066

Anunci de licitació del contracte de servei de direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i
redacció de la documentació final de l’obra per a l’adequació de l’espai per al Servei de Radioteràpia
a l’Hospital General Mateu Orfila

1. Entitat adjudicatària:
a. Organisme: Servei de Salut de les Illes Balears
b. Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de Contractació
c. Número d’expedient: SSCC PA 219/15
2. Objecte del contracte:
a. Tipus de contracte: servei
b. Descripció de l’objecte: direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i redacció de la documentació final de l’obra per a l’adequació de
l’espai per al Servei de Radioteràpia a l’Hospital General Mateu Orfila
c. Lot: no n’hi ha
d. Lloc d’execució: Hospital General Mateu Orfila (Maó)
d. Termini d’execució: des de la formalització del contracte fins la certificació final i liquidació de l’obra

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/139/930625

3. Tramitació, procediment i sistema d’adjudicació:
a. Tramitació: ordinària
b. Procediment: obert
c. Sistema d’adjudicació: concurs
4. Pressupost base de licitació:
Import: 58.916,44 € (cinquanta-vuit mil nou-cents setze euros amb quaranta-quatre cèntims)
IVA (21 %): 12.372,45 € (dotze mil tres-cents setanta-dos euros amb quaranta-cinc cèntims)
Import total: 71.288,89 € (setanta-un mil dos-cents vuitanta-vuit euros amb vuitanta-nou cèntims)
5. Garanties:
a. Provisional: no se n’exigeix
b. Definitiva: 5 % del pressupost d’adjudicació
6. Obtenció de documentació i informació:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Entitat: Servei de Salut de les Illes Balears
Domicili: c/ de la Reina Esclarmunda, 9
Localitat i codi postal: Palma, 07003
Telèfon: 971 175 920
Fax: 971 170 082
Perfil del contractant: www.plataformadecontractacio.caib.es

7. Presentació de les ofertes
a.
b.
c.
d.

Data límit: al cap de 16 dies des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de licitació en el BOIB
Hora límit: 14.00
Documentació que cal presentar-hi: la indicada en el Plec de clàusules administratives particulars
Lloc: Registre General del Servei de Salut
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e.
f.
g.
h.
i.

Entitat: Servei de Salut de les Illes Balears
Domicili: c/ de la Reina Esclarmunda, 9
Localitat i codi postal: Palma, 07003
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta (concurs): 3 mesos
Admissió de variants (concurs): no se n’admeten

8. Obertura de les ofertes.
a.
b.
c.
d.
e.

Entitat: Servei de Salut de les Illes Balears
Domicili: c/ de la Reina Esclarmunda, 9
Localitat i codi postal: Palma, 07003
Data: se n’avisarà oportunament per fax o telèfon
Hora: se n’avisarà oportunament per fax o telèfon

9. Despeses dels anuncis: amb càrrec a l’adjudicatari

Palma, 9 de setembre de 2015

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/139/930625

El secretari general
Manuel Palomino Chacón
Per delegació de la competència (BOIB 29/2015)
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