Departament d’Interior, Comerç,
Indústria i Relacions Institucionals
Secció de Contractació i Coordinació
av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 54 12 · fax 971 19 54 46
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www.conselldeivissa.es

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
Es fa públic que per Decret de Presidència, de dia 19 de gener de 2017, s’ha adjudicat el
contracte del servei per a l'estudi previ per a l'anàlisi dels aspectes hidràulics, hidrològics i
per a la dotació de cabal ecològic i recuperació ambiental de la zona humida de ses Feixes
del prat de ses Monges.
De conformitat amb el que estableix l’art. 151.4 del RD 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es fa pública l’adjudicació
del següent contracte:
1. Entitat Adjudicadora:
a) Organisme: Consell Insular d’Eivissa.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació.
c) Núm. d’expedient: 000013/2016-CNT
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus del contracte: Servei.
b) Descripció de l’objecte: Servei per a l'estudi previ per a l'anàlisi dels aspectes
hidràulics, hidrològics i per a la dotació de cabal ecològic i recuperació ambiental
de la zona humida de ses Feixes del prat de ses Monges.
c) Duració del contracte: 7 mesos
d) CPV (Referència de Nomenclatura): 713130005
e) Acord d’inici d’expedient: Presidència
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Ofertes presentades: catorze (14).
4. Pressupost base del contracte:
a) Import sense IVA:

90.000,00 €

b) IVA:

18.900,00 €

c) Import amb IVA:

108.900,00 €

5. Aprovació classificació de les proposicions i requeriment de la documentació a l’empresa
que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa.
a) Òrgan de contractació: Presidència.
b) Data aprovació: 25/10/2016
c) Data de presentació de la documentació requerida i de la fiança definitiva:
17/11/2016.
6. Adjudicació:
a) Data: Presidència, de data 19 de gener de 2017
a) Adjudicatari: UTE, SERTIIC, S.L.P. i TECNOAMBIENTE, S.L.
b) NIF: -------------c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import sense IVA:

56.250,00 €

e) IVA:

11.812,50 €

f)

68.062,50 €

Import amb IVA:

7. Termini per la formalització.
Formalitzar el contracte corresponent en el termini establert a l’art.156 del TRLCSP.

La Presidenta en funcions,

Viviana de Sans Trotta
Eivissa, 19 de gener de 2017

