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Secdó V. Anunds
Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE MURO

763 5 Adjudicado del contráete administratiu especial per a 1'explotació del servei de bar de la torcera edat

de 1'edifici municipal del correr Sants Apostáis de Muro

De conformitat amb 1'acord del Pie de 1'Ajuntament de data 30 de juny de 2016, per mitjá del present anunci s'efectua convocatoria del

procediment obert, atenent a 1'oferta económicament mes avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, per a 1'adjudicació del contráete

administratiu especial per a 1'explotació del servei de bar de la tercera edat de 1'edifíci municipal del carrer Sants Apostáis de Muro.

El plec de clausules administratives particulars, aprovat mitjani;ant el mateix acord del Pie de 1'Ajuntament de data 30 dejuny de 2016, aixi

mateix s'exposa al públic peí termini de deu dies naturals, perqué puguin presentar-se reclamacions, de conformitat amb 1'establert a 1'article

188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de régim local de les Ules Balears, si be, es suspendrá la licitació en el cas que es

produeixin reclamacions contra el referit Plec.

I. Entitat adjudicadora: Dades generáis i dades per a 1'obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de Muro.

b) Dependencia que tramita 1'expedient: Secretaria.

c) Obtenció de documentado i informació:

1) Dependencia: Secretaria.

2) Domicili: Pl. Comte d'Empúries, núm. 1.

3) Localitat i codi postal: MURO 07440.

4)Teléfon:971860811.
5)Telefax:971 860 178
6) Correu electrónic: secretaria@ajmuro.net

i^> 7) Ádrela d'Internet del perfil del contractant: vvww.ajmuro.net

§ 8) Data límit d'obtenció de documentado i informació: 15 dies naturals a comptar des del día següent a la publicació del

S present edicte al BOIB.
01
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S° 2. Objecte del Contráete: 1'explotació del servei de bar de la tercera edat de 1'edifíci municipal del carrer Sants Apostáis de Muro.
Ü3

^ a) Tipus: contráete administratiu especial

g b) Descripció: Es 1'explotació i manteniment del serve; de Bar de la Tercera Edat de 1'edifici municipal del Carrer Sants Apóstols,

^ que inclou el servei de bar del local annex del carrer Lluís Carreres, propietat de 1'Ajuntament, i cedit el seu us a 1'Associació de la

•§" Tercera Edat de Muro.

o d) Lloc d'execució: Edifici Municipal

S 1) Domicili: Carrer deis Sants Apóstols.

S 2) Localitat i codi postal: Muro 07440

-^ e) Termini d'execució: 10 anys.

w f) Admissió de prórroga: 5 anys.
Íg g)CPV (Referencia de Nomenclatura): 5510-Servicios de Hostelería; 5541-Servicios de gestión de bares.
ü

3. Tramitació i procediment:

o. a) Tramitado: ordinaria.

£ b) Procediment: obert.

c) Criteris d'adjudicació:

Criteri d'avaluació automática:

- Millora del preu o tipus, a l'al<¡a,.................................... fíns a 60 punts.

S'assignaran 60 punts a 1'oferta que ofereixi millor canon, i a la resta se li assignará una puntuació proporcional,

segons la següent fórmula:

Pi= (Ci-Ct)x60/(Cmax - Ct)

Pi= puntuació assignada a 1'oferta i

Ci= canon ofertat per la oferta i
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Cmax= máxim canon ofertat

Ct= canon tipus

Criteris avaluables segonsjudici de valor:

- Millora de les instal-lacions objecte del contráete ...... Fins a 20 punts.

S'atorgará la puntuació máxima de 20 punts al licitador que presenti 1'oferta mes alta de millora de les instal-lacions

adequades a 1'objecte del contráete i les demés ofertes inferiors es valoraran proporcionalment.

- Millares en la prestació del servei..................... Fins a 20 punts.

S'atorgará la puntuació máxima de 20 punts al licitador que presenti 1'oferta mes alta de millares al servei adequades

a 1'objecte del contráete, i les demés ofertes inferiors es valoraran proporeionalment.

4. Pressupost base de licitació:

413,23 € anuals mes 86,77 € d'IVA, que suposen un total de 500,00 € anuals.

6. Garanties exigides:

Definitiva (%): 5% preu d'adjudicació mes la quantitat de 3.726,04 Euros, corresponents al que preveu el reglament de béns en relació al

valor del domini públic ocupat, mitjanyant metál-lic o aval bancari.

7. Requisits especifics del contractista:

7.1 La solvencia económica i fínancera de 1'empresari podrá acreditar-se per un o mes deis mitjans següents:

a) Declaració sobre el volum anual de negocis, o be volum anual de negocis en 1'ámbit al que es refereixi en contráete, per import

igual o superior a 1.650,00 euros, en un deis tres últims anys.

b) Justifícant de 1'existéncia d'asseguran?a d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior a 1.650.00 euros.

7.2 La solvencia técnica o professional de 1'empresari podrá acreditar-se per qualsevol deis mitjans establerts al TRLCSP.

8. Presentado d'ofertes:

a) Data limit de presentado: 15 dies naturals a comptar des del següent a la publicació del present anunci al BOIB i perfil de

contractant.

^ b) Lloc de presentació:

^ 1. Dependencia: Secretaria.

^ 2. Domicili: Pl. Compte d'Empúries, núm. 1.

¡g 3. Localitat i Codi Postal: Muro 07440.
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5 9. Obertura d'ofertes:
CN
03
-<¿ a) Entitat: Ajuntament de Muro

"g^ b) Domicili: Pl. Compte d'Empúries, núm. 1.

:§ e) Localitat i Codi Postal: Muro 07440.

§. d) Data i hora: Es celebrará al Saló de Sessions de 1'Ajuntament de Muro, en acte públic, a partir de les 8.30 hores del tercer día

•^ hábil següent al de la fínalització del termini de presentació de proposicions.
.Q
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-y5 10. Despeses de Publicitat: a carree de 1'adjudicatari.
(U
£S
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Muro, 1 dejuliolde2016.

o. El batle

£ Martí Fornés Carbonell.
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