
 

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA 

 

 

 Per acord del President de la Mancomunitat Pla de Mallorca  de data  15 de 

juny de 2012 s’ aprovà el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el plec de 

prescripcions tècniques que ha de regir al contracte d’ alienació de la fracció paper 

procedent de la recollida selectiva, per a la licitació d’ aquest contracte es presenta el 

següent anunci de licitació: 

 

1. Entitat adjudicadora.: Mancomunitat Pla de Mallorca 

2. Objecte del contracte. 

a) Descripció de l’objecte: Alienació de la fracció paper 

procedent de la recollida selectiva al Pla de Mallorca. 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació. 

a) Tramitació: urgència 

b) Procediment: Negociat.  

Per participar s’ ha d’ haver rebut una invitació per participar en 

el procediment. Si alguna empresa  vol participar pot demanar-ho, 

presentant els justificants  de que compleix les condicions per 

participar i la Mancomunitat Pla de Mallorca una vegada 

comprovat que compleix els requisits i que l’ubicació d’ entrega 

del paper recollit  és vàlida per al servei de recollida li convidaria 

a participar. 

c) Forma:  oferta econòmica més avantatjosa 

4. Pressupost base de licitació.  S’ ha d’ oferir un  preu €/tona d’ acord 

amb les clàusules dels plecs  Refª 1.01 Aspapel menys un diferencial. 

5. Garanties. 

Provisional:No s’ exigeix 

Definitiva: No s’ exigeix 

6. Obtenció de documentació i informació. 

a) Entitat: Mancomunitat Pla de Mallorca 

b) Domicili: c/ Hospital, 28 

c) Localitat i codi postal: Petra,  07520 



d) Telèfon: 971 830441 

e) Telefax:971 830440 

f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins la data 

límit de presentació d’ ofertes 

7. Requisits específics del contractista. 

a) Classificació : No s’ exigeix  

Ha de complir els següents requisits: 

 

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació. 

a) Data límit de presentació: 25 de juny de 2012  

b) Documentació que s’haurà de presentar: l’ esmentada en el 

plec de clàusules administratives particulars 

c) Lloc de presentació: 

1a Entitat: Mancomunitat Pla de Mallorca 

2a Domicili:c/Hospital , 28 

3a Localitat i codi postal: Petra, 07520 

9. Obertura de les ofertes. 

a) Entitat: Mancomunitat Pla de Mallorca 

b) Domicili:c/Hospital 28 

c) Localitat:Petra 

d) Lloc i data: Seu Mancomunitat Pla de Mallorca dia 26 de juny 

2012 , a les 9.00 h 

 

 

A Petra  el 15 de juny de 2012  . 

 


