EDICTE
Aprovat pel plenari de la Mancomunitat Pla de Mallorca, en sessió extraordinària de dia 10
de juny de 2010, el Plec de clàusules administratives i tècniques per a la contractació
mitjançant concurs amb procediment obert i tramitació ordinària del servei de gestió del
servei municipal de menjar a domicili de la Mancomunitat Pla de Mallorca, s'exposa al
públic durant el termini de vuit dies, comptats a partir del següent al de la inserció d'aquest
anunci en el BOIB, perquè puguin presentar-se reclamacions.
Simultàniament s'anuncia concurs públic, si bé la licitació s'ajornarà, quan resulti
necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra l'esmentat Plec de condicions.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Mancomunitat Pla de Mallorca
b) Dependència que tramita l'expedient: secretaria-intervenció.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Prestació servei de gestió del servei municipal de menjar a
domicili de la Mancomunitat Pla de Mallorca.
b) Lloc d'execució: Municipis integrants de la mancomunitat
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tramitació: orinaria.
b) Procediment: obert.
c) Forma: mes d’un criteri per l’adjudicació
4. Garanties
Provisional: 4.455,00 €
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: mancomunitat pla de mallorca
b) Domicili: Carrer Hospital nº 28
c) Localitat i codi postal: Petra 07520
d) Telèfon: 971830441
e) fax: 971830440
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: La mateixa que per a la presentació
d'ofertes.

7. Presentació de les ofertes o de les sol⋅⋅licituds de participació
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals comptats a partir del següent al de la
publicació d'aquest anunci en el BOIB, en horari d'obertura al públic (de 9,00 a 14,00 h.)
b) Documentació a presentar: L’esmentada documentació haurà d’estar signada pel
licitador, ser original o degudament autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres.
Tots els sobres hauran d’incloure, en un full a part, una relació numerada dels
documents que inclouen i la documentació que es detalla a continuació:
SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció "Documentació del procediment per a la contractació de la gestió del
servei municipal de menjar a domicili presentada per ......." i que haurà de contenir la
documentació següent:
Relació numerada de la documentació inclosa.
1) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari. .
2) Les empreses comunitàries tindran capacitat per contractar amb el sector públic, en
tot cas, les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea que, amb
arranjament a la legislació de l’Estat en què estan establertes, es trobin habilitades per
realitzar la prestació de què es tracti.
3) Els documents acreditatius de la solvència econòmica i tècnica.
4) Cas que l’empresa tingui a la seva plantilla un nombre de treballadors discapacitats
superior al 2%, declaració responsable, signada pel seu representant, en què assegura la
dita circumstància, als efectes del que preveuen les clàusules 29.5 i 34.4 del PCO.
5) Testimoni judicial, certificació administrativa, o declaració responsable del licitador
atorgada davant autoritat administrativa o mitjançant acta de manifestacions davant
notari de no estar inclòs a cap de les prohibicions per contractar amb l’administració,
conforme a l’article 49 de la LCSP.
6) Acreditació d’estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques, mitjançant l’imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost, referida a
l’exercici corrent, o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una declaració
responsable de no haver-se donat de baixa. En tot cas, les empreses hauran d’estar
donades d’alta a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte.

7) Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia provisional, d’acord amb allò que
disposa la clàusula 10 del present Plec.
8) En el supòsit que en la present licitació presentin ofertes individualitzades empreses
d’un mateix grup, aquestes hauran de presentar una declaració manifestant aquest
extrem, havent d’expressar, així mateix, el percentatge de participació.
9) Els licitadors podran presentar les seves ofertes de forma individual o bé
conjuntament amb altres empreses, en aquest cas mitjançant el compromís de
constitució d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE) en el cas d’esdevenir
adjudicatàries. A tal efecte, les empreses que tinguin intenció de constituir una UTE,
hauran de presentar una sola oferta, en la qual indiquin els noms, les circumstàncies i la
participació dels seus membres.
SOBRE NÚM. 2
Portarà la menció “Proposició econòmica del procediment per a la contractació de la
gestió del servei municipal de menjar a domicili presentada per ......." i que haurà de
contenir la documentació següent:
Relació numerada de la documentació inclosa.
La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:
En/Na ... amb NIF núm. ..., en nom propi, (o en representació de l'empresa.., CIF núm.
...., domiciliada a ... carrer ..., núm. ........), assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la contractació relativa a la gestió del servei municipal de menjar a domicili, es
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives
Particulars i de Prescripcions Tècniques, els quals acepta incondicionalmente i es
compromet a prestar el referit servei per els imports següents : (La quantitat haurà
d'expressar-se en lletres i xifres)
Precio Unitario Comida …….., IVA 7% …….. TOTAL ……
(Lloc, data i signatura del licitador).

SOBRE NÚM. 3
Portarà la menció “Proposició tècnica i millores del procediment per a la contractació de
la gestió del servei municipal de menjar a domicili presentada per ......." i que haurà de
contenir la documentació següent:

Documents que acreditin els criteris d’adjudicació a tenir en compte.
Tota aquella documentació que el licitador consideri necessari incloure.
c) Lloc de presentació:
1r. Entitat: Mancomunitat Pla de Mallorca
2n. Domicili: Carrer Hospital nº 28.
3r. Localitat i codi postal: Petra 07520
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Dos
mesos, a comptar des de l'obertura de les proposicions.
9. Obertura de les ofertes econòmiques.
a) Entitat: Mancomunitat Pla de Mallorca
b) Domicili: Carrer Hospital nº 28
c) Localitat: Petra
d) Data: dimarts següent hàbil posterior al termini de presentació de proposicions (a efectes
d'obertura de pliques, el dissabte es considerarà inhàbil).
e) Hora: A les 12:30 h.
10. Despeses d'anuncis
A càrrec de l'adjudicatari.

Petra a 16 de juny de 2010
La Presidenta

Joana Maria Pascual Sansó

