
 

AJUNTAMENT DE SINEU 

 

 
Per acord de Ple de data 12 de març de 2010 , s'ha aprovat el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que ha de regir al contracte d’ obra pública de reforma de l’ 
antic hospital de Sineu per convertir-lo en centre de dia, d’acord amb les següents 
característiques: 
1. Entitat adjudicadora.: Ajuntament de Sineu 
2. Objecte del contracte. 

a) Descripció de l’objecte: realitzar el projecte de reforma de l’ edifici de l’ antic 
hospital de Sineu per convertir-lo en centre de dia. 

b)  Lloc d’execució: Sineu 
 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació. 
a) Tramitació: urgent 
b) Procediment: negociat amb publicitat 
 
4. Pressupost base de licitació.  
El pressupost base de licitació té un import de: 293.212.,04 € ( import sense IVA) 
L’ IVA (16%) corresponent són 46.913,93 € 
Import total amb IVA inclós: 340.125,97 € 
 
5. Garanties. 
Provisional: No es cau. 
Definitiva: El licitador que resulti adjudicatari provisional del contracte haurà de prestar 
una garantia  del 5% del cost de l’ adjudicació del contracte sense l’ IVA 
 
6. Obtenció de documentació i informació. 
a) Entitat: Ajuntament de Sineu, Secretaria 
b) Domicili: c/ Sant Francesc, 10 
c) Localitat i codi postal: Sineu,  07510 
d) Telèfon: 971 520027 
e) Telefax:971855063 
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins dia  26 de març que és el 
termini per presentar sol·licitud per participar en la licitació d’ acord amb el plec de 
clàusules. 
 
7. Requisits específics del contractista. 
Els que s’ especifiquen en els plecs de clàusules. 
 
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació. 
a) Data límit de presentació: dia 26 de març de 2010  
b) Documentació que s’haurà de presentar: l’ esmentada en el plec de clàusules 
administratives particulars 
c) Lloc de presentació: 
1a Entitat: Ajuntament de Sineu , Secretaria 
2a Domicili:c/Sant Francesc, 10 



3a Localitat i codi postal: Sineu, 07510 
 
9. Obertura de les ofertes. 
a) Entitat: Ajuntament de Sineu 
b) Domicili:c/Sant Francesc, 10  
c) Localitat: Sineu 
d) Lloc i data:  s’ especificarà amb la invitació per participar a la licitació. 
 
 
A Sineu, el 15 de març de 2010  . 
 
L'Alcalde, 
 
 
Signat : Josep Oliver Rebassa 
 


