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ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

Es fa públic que per Decret de Presidència de dia 20 de març de 2017, s’ha adjudicat el
subministrament i muntatge de mobiliari per a la nova oficina d'atenció al ciutadà (OAC) del
Consell Insular d'Eivissa.
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: 000037/2016-CNT

2. Objecte del Contracte:
a) Tipus del contracte: Subministrament
b) Descripció de l’objecte: Subministrament i muntatge de mobiliari per a la nova
oficina d'atenció al ciutadà (OAC) del Consell Insular d'Eivissa
c) Termini de subministrament: 30 dies
d) CPV (Referència de Nomenclatura): 391000003
e) Acord d’inici d’expedient: Presidència

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert
c) Ofertes presentades: dues (2)

4. Pressupost base del contracte:
a) Import sense IVA: 59.500,00 €
b) IVA:

12.495,00 €

c) Import amb IVA:

71.995,00 €

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: 09/02/2017
c) Data de presentació de la documentació requerida i de la fiança definitiva:
21/02/2017

6. Adjudicació:
a) Data: Decret de Presidència de data 20/03/2017.
b) Adjudicatari: DYNAMOBEL, S.A.
c) NIF: A-31007107
d) Nacionalitat: espanyola.
e) Import sense IVA: 39.854,75 €
f)

IVA:

g) Import amb IVA:

8.369,50 €
48.224,25 €

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

El President del Consell Insular d’Eivissa,

Vicent Torres Guasch
Eivissa, 21 de març de 2017

