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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

11385

Anunci licitació expedient de contractació 1736/2014 servei tractament aeri mitjançant helicòpter
contra la processionària del pi a Eivissa i Formentera, any 2014

1.- Entitat adjudicadora.
a.- Organisme: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
b.- Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació.
c.- Perfil del contractant:http://www.plataformadecontractacio.caib.es
d.- Número d’expedient: 1736/2014
2.- Objecte del contracte.
a.- Descripció de l’objecte: servei tractament aeri mitjançant helicòpter contra la processionària del pi a Eivissa i Formentera, any
2014
b.- Lloc d’execució: Illes Balears
c.- Termini d’execució o data límit de lliurament (mesos): des de l’1 d’octubre de 2014, o des de la formalització del contracte fins al
31.12.2014
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/87/875091

a.- Tramitació: ordinària
b.- Procediment: obert
4.- Pressupost base de licitació.
Pressupost: 95571,61 €
IVA 0,00 €
5.- Garanties.
Definitiva: 5% de l’ import base d’adjudicació
6.- Obtenció de documentació i informació.
a.- Entitat: Servei de Sanitat Forestal de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic o en el perfil
del contractant
b.- Telèfon: 971 17 66 66
c.- Data límit d'obtenció de documentació i informació: --7.- Requisits específics del contractista.
a.- Classificació (grup, subgrup i categoria) :
b.- Altres requisits: veure plec de clàusules administratives particulars que regeixen en aquesta contractació.
c.- Empreses no espanyoles d’estats membres Unió Europea : ver pliego
8.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a.- Data límit de presentació: quinze (15) dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci en el BOIB.
Hora límit: 14:00 hores
b.- Documentació a presentar: es presentarà la documentació establerta en el plec de clàusules administratives particulars que
regeixen en aquesta contractació
c.- Lloc
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Entitat: Secció de Contractació de la Conselleria d’ Agricultura, Medi Ambient i Territori.
Domicili: : Gremi Corredors, 10 -2ª Planta Polígon son Rossinyol
Localitat i codi postal: Palma. 07009 Palma
Telèfon: 971 17 66 66 Fax: 971784997
d.- Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:
e.- Admissió de variants (concurs): No s’ admeten
9.- Obertura de les ofertes.
a.- Entitat: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. Secció de Contractació.
b.- Domicili: Gremi Corredors, 10 -2ª Planta Polígon son Rossinyol
c.- Localitat i codi postal: Palma. 07009 Palma
d.- Data i hora: es notificarà per fax als licitadors
10.- Altres informacions: --11.- Despeses anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari Import màxim : 300,00 €

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/87/875091

Palma de Mallorca, 23 de juny de 2014
La secretària general
Ana Martínez Cañellas
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