
 
 
 
Ajuntament de Valldemossa 

Jardins Rei Joan Carles I 
Tels. 971 61 20 02 - 971 61 20 25 - 971 61 26 07 / Fax 971 61 22 99 

07170 VALLDEMOSSA (Balears) 
 

Anunci per a la licitació del contracte per la gestió del Servei Municipal de 
RESPIR per a familiars cuidadors  
 
D'acord amb l'article 142 del RDL 3/2011 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic i de conformitat amb l'acord adoptat per Resolució de Batlia de data 09 de 
desembre de 2014, per mitjà d'aquest anunci es fa pública la convocatòria del 
procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació, 
per a l’adjudicació del contracte de prestació del Servei Municipal de RESPIR de 
l’Ajuntament de Valldemossa per a familiars cuidadors , conforme amb les dades 
següents: 
 
1r. Entitat adjudicatària. 

a) Organisme: Ajuntament de Valldemossa. 
b) Dependència que tramita: Secretaria. 
c) Numero expedient: 1/2014. 
 

2n. Objecte del contracte. 
a) Descripció: contractació de la gestió i funcionament del servei públic municipal del 

Centre de Respir per  a familiars  cuidadors. 
b) Termini de la concessió: dos anys prorrogables per a dos més.  
 

3r. Tramitació procediment i forma d’adjudicació. 
a) Tramitació: ordinària. 
b) Procediment: obert amb varis criteris d’adjudicació. 
 

 4rt. Pressupost de licitació. 
a) Import : 15.975,78€  IVA inclòs  d’aportacio municipal per dos anys. 
b) Garantia provisional. No s’exigeix. 
c) Garantia definitiva: 5% del preu total de l’adjudicació. 
 

5nt. Obtenció de documentació. 
a) Perfil del contractant de l’Ajuntament de Valldemosa: www.ajvalldemossa.net 
b) Data límit d’obtenció de documents i informació: el 15è dia natural comptat a partir 

del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el BOIB. 
c) Presentació d’ofertes: Fins a les 14 hores del 15è dia natural comptat a partir del 

següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el BOIB. 
 

6è. Documentació a presentar: Figura al Plec de Condicions administratives. 
a) Lloc de presentació. Ajuntament deValldemosssa. 
b) Domicili: C/  Jardins Rei Joan Carles I, s/n 07170 - Valldemossa. 
 

7è. Obtenció d’informació. 
a) Entitat:  Ajuntament de Valldemossa. 
b) Domicili: c/ Jardins Rei Joan Carles I, s/n telèfon 961612002, Fax 9716612299, 

correu electrònic: ajuntament@valldemossa.es.  
c) Termini a efectes de reclamacions al Plec de Clàusules Administratives 10 dies 

naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci. 
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d) Criteris : Varis criteris d’adjudicació. 
 

8è. Despeses de l’anunci: a compte d’adjudicatari. 
 

Valldemossa, 09 de desembre de 2014. 
 
 
 

EL BATLE 
Sr. Jaume Vila Mulet 
 


