
 
Ajuntament de Felanitx

D'acord amb el disposat a l'art. 154 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, es publica el següent,

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Felanitx
b) Dependència que tramita l'expedient: Negociat de Contractació
c) Nombre d'expedient: 2333/2017
d) Direcció d'Internet del perfil del contractant: www.felanitx.org

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: servei
b) Descripció: servei de teleassistència domiciliària que es prestarà a 

les persones de tot el terme municipal de Felanitx, a proposta dels Serveis 
Socials comunitaris bàsics de l’Ajuntament de Felanitx.

c) CPV: 853000002
d) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: BOIB
e)  Data  de  publicació  de  l’anunci  de  licitació:  núm.  125  de  dia 

12.10.17.

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert

4. Valor estimat del contracte: 178.459,20 €

5. Pressupost de licitació:

- Preu referit  a unitat  d'execució (usuari  titular del  servei  amb terminal  i 
UCR): 13,77 €/mes
-  Preu  referit  a  unitat  d'execució  (usuari  beneficiari  del  servei  amb UCR 
addicional): 3,75 €/mes
- Total (usuari titular del servei amb terminal i UCR): 14,32 €/mes
- Total (usuari beneficiari del servei amb UCR addicional): 3,90 €/mes

6. Formalització del contracte.
a) Data d'adjudicació: 06.02.18
b) Data de formalització del contracte: 26.02.18
c) Contractista: Creu Roja Espanyola
d) Preu d'adjudicació:
 - Preu referit a unitat d'execució (usuari titular del servei amb
terminal i URC): 9,25 € mensuals, IVA exempt.
- Preu referit a unitat d'execució (usuari beneficiari del servei amb
UCR addicional): 0 € mensuals, IVA exempt.
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e) Millores de l'oferta adjudicatària: 
- Dispositius de seguretat: aportació gratuïta d'un 20% més de
dispositius instal·lats.
- Publicitat de tríptics: 4.000 unitats.
- Xerrades informatives: quatre xerrades.
- Tallers de millora de qualitat: quatre tallers.
- Presència a fires i mostres locals: quatre fires.

Felanitx, document signat electrònicament al marge
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