
DepartamentDepartament  emissor:emissor: Secretaria

Procediment:Procediment: Cont. Serveis Obert

Núm.Núm.  dd’’expedient:expedient: SO2012/000126

Assumpte:Assumpte: Anunci de licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis 
per a la realització de treballs d'inspecció dels tributs locals i 
altres ingressos municipals dret públic

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia la convocatòria de l’adjudicació 
de la contractació serveis mitjançant procediment obert per a la realització de treballs 
d'inspecció dels tributs locals i altres ingressos municipals de dret públic 

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca. 
Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte: 
a) Descripció de l'objecte: contractació de serveis mitjançant procediment obert per a 
la realització de treballs d'inspecció dels tributs locals i altres ingressos municipals de 
dret públic.
b) Lloc d’execució:  Terme municipal de Inca.
c) Termini d’execució: 2 anys, prorrogable per un any més

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4.- Tipus de licitació. El preu de la contractació del servei es fixa en un percentatge 
màxim del 20 per cent (20%) (IVA exclòs) sobre el “deute tributari efectivament cobrat” 
de conformitat amb l’article 58 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, Llei General 
Tributària, fins a un import màxim anual de 50.847 euros/año, IVA exclòs.

5.- Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.
b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.
c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.
d) Telèfon: (871) 914000.
e) Telefax: 880819.
f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).
g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat 
per a la presentació d'ofertes.

6.- Requisits específics del contractista: les determinades al plec de condicions

7.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals a comptar des del següent al de la 
publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. 
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En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil 
següent.
b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.
c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, 
núm. 1, planta baixa. Inca.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos 
a comptar des de l’obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

8.- Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament d’Inca.
b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).
c) Localitat: Inca.
d) Data: el desè dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de 
proposicions. si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.
e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia 
comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

9.- Criteris d’adjudicació i ponderació:
1.- Oferta econòmica fins a 60 punts.
2.- Programa o projecte de treball: fins a 20 punts
3.- Relació de medis tècnics i humans adscrits al servei: fins a 20 punts.

10.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 1.300.- 
euros.

Inca, 23 de maig de 2012
El batle-president

Rafel Torres Gómez
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