
D'acord amb el disposat a l'art. 154.1 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: 2016/017 (digital 241/2016)
d) Direcció d'Internet del perfil del contractant: www.ajfelanitx.net

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Administratiu especial 
b)  Descripció:  Servei  de  neteja,  consergeria  i  vigilància  del  col·legi  públic 

Inspector Joan Capó de Felanitx
c) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: BOIB
d) Data de publicació de l'anunci de licitació: 23 de juliol de 2016

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

4. Pressupost de licitació. Preu a un tant alçat: 40.820,00€ anuals IVA exclòs.

5. Formalització del contracte.
a) Data d'adjudicació: 11 d'octubre de 2016
b) Data de formalització del contracte: 28 d'octubre de 2016
c) Contractista: Rafael Aulet Oliver 
d) Preu d'adjudicació: 39.717,00 € anuals, més l'IVA de 8.340,57€
e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: 

- pintar anualment les juntes de les rajoles dels banys (22 banys amb una superfície 
mitjana de 30 m2)
- netejar diàriament la part exterior de l'entrada principal
- coordinar i preparar les aules amb motiu d'oposicions
- tenir cura del compliment per part de l'empresa mantenidora de l'ascensor, de les 
revisions mensuals i anuals.
-  oferir  i  ajudar  als  col·legis  electorals  que  es  munten  a  l'edifici  els  dies  de  les 
eleccions.
- netejar el bany de minusvàlids del parc municipal, 2 cops per setmana, ja que un 
cicle fa servir el parc com a lloc d'esplai per manca d'espai a l'escola.
- dur a terme i coordinar tot el reciclatge de l'escola, inclòs tots els contenidors de 
dintre de les aules.
- en època no lectiva, atendre totes les modificacions proposades pel personal docent 
en base al moviment de pissarres, mobiliari i adaptació d'espais per a la posada en 
marxa del curs escolar.
- analitzar el clor i el PH de l'aigua, cada 15 dies.

Felanitx, document signat electrònicament al marge

http://www.ajfelanitx.net/
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