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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA

11454

Formalització del contracte del servei de control de plagues urbanes i de control del morrut roig en el
municipi de Sant Llorenç des Cardassar

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Bellver, SA, empresa municipal dependent de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Data d’aprovació dels plecs: 4 d’agost de 2017.
2. Objecte del contracte
a) Descripció: Control de plagues urbanes i de control del morrut roig de la palmera (Rhynchophorus ferrugineus) en el municipi de
Sant Llorenç des Cardassar en els termes del plec de prescripcions tècniques.
b) Termini d´execució: Dos anys a comptar des de dia 1 de gener de 2018. En els termes del plec de clàusules administratives
particulars, s´ admet una possible pròrroga d´un any de manera que la durada màxima del contracte, pròrroga inclosa, podrà ser de
tres anys.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
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a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Contracte no subjecte a regulació harmonitzada.
4. Pressupost
a) Import: 125.005,40 euros (62.502,70 euros anuals).
b) IVA: 24.072,80 euros (12.036,40 euros anuals).
c) Total: 149.078,20 euros (74.539,10 euros anuals).
A partir del referit pressupost de licitació, s’estableixen els següents preus unitaris, IVA inclòs, referits a un any de durada del
contracte i als quals s’haurà de referir, en els termes del plec de clàusules administratives particulars, la proposició econòmica de les
empreses licitadores:
El servei de desratització anual: 10.891,65 euros.
El servei de desinsectació anual: 12.035’30 euros.
El servei de desinsectació a ca n’Apol·lònia: 801,50 euros.
El servei de mostreig del moscard tigre: 1.530,65 euros.
El servei de tractament contra el morrut roig: 49.280 euros (704 palmeres x 7 tractaments x 10 euros/unitat).
5. Adjudicació i formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 5 d’octubre de 2017.
b) Contractista: Anticimex 3D Sanidad Ambiental SAU
c) Import d’adjudicació: (IVA inclòs).
El servei de desratització anual: 7.447 euros.
El servei de desinsectació anual: 9.212,94 euros.
El servei de desinsectació a ca n’Apol·lònia: 373,50 euros.
El servei de mostreig del moscard tigre: 1.187,01 euros.
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El servei de tractament contra el morrut roig: 7,19 euros per palmera efectivament tractada
d) Data de formalització: 17 d’octubre de 2017.

Sant Llorenç des Cardassar, 17 d’octubre de 2017
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El batle president,
Mateu Puigròs Sureda
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