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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE MURO

7927 Anunci licitació quiosco-bar Platja Muro

La Junta de Govern Local a la sessió ordinària del dia 28 d’abril de 2014 ha aprovat el Plec de Clàusules administratives particulars que han
de regir el procediment obert amb varis criteris d’adjudicació i tramitació urgent  per a l’explotació de QUIOSCO-BAR a la Platja de Muro
per els anys 2014 i 2015,  per la qual cosa es sotmet a informació pública per termini de 5 dies naturals al BOIB i tauler d´edictes, durant els,
quals es podrà examinar a efectes de presentar-se reclamacions.

Simultàniament s´anuncia la licitació per termini de 8 dies naturals a partir del següent al de la publicació del present anunci al BOIB , si bé
s´ajornarà, si fos necessari, en el cas de que es presentin reclamacions al referit Plec de clàusules:

   1.  ENTITAT ADJUDICADORA.

      a) Organisme: Ajuntament de Muro.

      b) Dependència que tramita l´expedient: Secretaria.

      c) Obtenció de documentació i informació:

 1. Dependència: Secretaria.
 2. Domicili: Plaça Comte d’Empúries, 1.
 3. Localitat i codi postal:  Muro  07440.
 4. Telèfon: 971 860 036
 5. Telefax: 971 860 178
 6. Correu electrònic: secretaria@ajmuro.net
 7. Adreça d’internet del perfil del contractant: www.ajmuro.net
 8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: 8 dies naturals. Fins el dia de finalització de la presentació de proposicions:

     A l’Ajuntament de Muro  07440 Muro  Telèfon 971 860036  Telefax  971 860178.

     Al perfil del contractant: www.ajmuro.net

    d) Número d’expedient: 10/2014

2.  OBJECTE DEL CONTRACTE.

        Descripció de l'objecte: És l’adjudicació de l'explotació de Quiosco-Bar de la Platja de Muro per els anys 2014 i 2015..
        Lloc d'execució: Platja de Muro.
        Duració de l'autorització: 2 anys. Des de la data d'adjudicació fins el dia 30 de Novembre de 2014 pel primer any i des de l’autorització
anual de Demarcació de Costes fins el 30 de novembre del 2015.
        Admissió de pròrroga: Sí. 1 any més.

3. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT .

      a) Tramitació: Urgent.
      b) Procediment: Obert. Oferta econòmicament més avantatjosa amb varis criteris d’adjudicació.
      c) Criteris d’adjudicació:          

      -Criteri avaluable mitjançant fórmula automàtica:     
        Millora del preu de licitació, a l’alça, fins a 80 punts.

           -Criteris no avaluables de forma automàtica i que depenen d’un judici de valor:

       a) Qualitat i millora de les instal·lacions, fins a 15 punts.
       b) Qualitat del servei oferit i millora de mitjans personals, fins a 5 punts
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4. PRESSUPOST BASE /TIPUS DE LICITACIÓ.

     A l’alça: 22.000,- euros / anuals

   5. GARANTIES  EXIGIDES.

       Provisional: 20% del tipus de licitació o pressupost base.
       Definitiva:
       Davant l'Ajuntament: 5% del preu d’adjudicació.       
       Davant Demarcació de Costes: 5% del valor material de les instal·lacions.

   6. REQUISITS ESPECIFICS DEL CONTRACTISTA.      

       Justificació de la solvència econòmica i finançera, i tècnica o professional , de conformitat amb els arts. 74 i ss. del TRLCSP.

7. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES.

       a) Data i hora límit de presentació: 8 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci al BOIB. De les 9 a
les 13 hores. En cas de coincidir amb dia inhàbil o festiu s’entendrà automàticament  prorrogat al primer dia hàbil següent.
       b) Documentació a presentar: La que figura en el Plec de  Clàusules que regeix el present procediment.
      c) Lloc de presentació:

1r. Entitat: Ajuntament de Muro. Registre - Departament de Contractació.
2n. Domicili: Plaça Comte d’Empúries, 1.
3r. Localitat i codi postal: Muro-07440.

   d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos, a comptar des de l'obertura de les proposicions
econòmiques.  

8. OBERTURA DE LES OFERTES.

a) Adreça: Plaça Comte d’Empúries,1.
c) Localitat i codi postal: Muro 07440.
d) Lloc, Data i Hora: Al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Muro, en acte públic, a les 8:30 hores del tercer dia hàbil al de la
finalització del termini de presentació de proposicions .

En cas de coincidir en dissabte o dia inhàbil es celebrarà al primer dia hàbil següent.

9. DESPESES D’ANUNCIS.

   A càrrec de l’adjudicatari.

10. ALTRES INFORMACIONS.

       En el supòsit de que la Demarcació de Costes de Balears o la Conselleria de Medi Ambient modifiqués la composició i/o distribució de
la instal·lació del Quiosco-Bar, reduint el seu àmbit i elements o bé no autoritzés la instal·lació, es reduirà proporcionalment el preu segons el
nombre d'elements reduïts o bé es podrà declarar deserta l'adjudicació de la instal·lació, sense cap tipus de reclamació o petició
d’indemnització per part dels licitadors.-

: www.ajmuro.net  11. PERFIL DEL CONTRACTANT

 Muro, 6  de maig de 2014 

  EL BATLE,
  Martí  Fornés Carbonell.      ht
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