
AJUNTAMENT DE MURO
(Ules Balears)

FRANCISCO SABATER MULET, Secretari Interí de 1'Ajuntament de Muro, Ules
Balears.

CERTIFIC: Que a la sessió ordinaria de la Junta de Govern Local de data 2 de
setembre de 2013 es va adoptar l'acord que a Pesborrany de Pacta de la corresponent
sessió diu:

2.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE
L'OCUPACIÓ TEMPORAL DE DIFERENTS ESPAIS PÚBLICS PER A
L'EXPLOTACIÓ DE JOCS INFANTILS A PLATJA DE MURO DURANT 2013
I 2014, MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT, AMB VARIS CRITERIS
D'ADJUDICACIÓ. PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE
CLASSIFICACIÓ D'OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.

Es dona compte de l'expedient de contractació tramitat.

Ates l'acord de .la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2013 sobre aprovació
de l'expedient de contractació així com el plec de clausules administratives partículars i
de prescripcions técniques.

Ates que en data 1 d'agost de 2013 es va publicar anunci de licitació al BOIB núm. 107
exposant a informació pública els plecs i concedint el termini de 13 dies naturals
perqué els interessats presentessin les seves proposicions. Així mateix es va publicar en
el perfil del contractant de Porgan de contractació.

Ates que durant la licitació es varen presentar quatre pliques, que consten a l'expedient.

Ates que la Mesa de Contractació de data 30 d'agost de 2013, de conformitat amb
Piriforme emés sobre valoracions efectuades, així com el que disposa la cláusula 9ena
deis plecs de clausules administratives va realitzar proposta d'adjudicació a favor deis
licitadors pels espais que s'indiquen a continuació, donat que han presentat l'oferta mes
avantatjosa, atesos els criteris d'adjudicació previstos ais plecs.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer. Classificar les ofertes presentados, en els diferents espais públics, per ordre
decreixent:

Canon anual ofertat: Puntuado total:
Espai núm. 1
- Empresari: Joan Capó Alzamora 2.122 euros. 92,00 punts
- Empresa: EXMA, S.A., representada
per Guillermo Serra Serra 1.500 euros. 53,65 punts

Espai núm. 2
- Empresari: Catalina Capó Alzamora 2.030 euros. 94 punts

Espai núm. 3
- Empresari: PONYLANDIA, S.L., representada
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per Gabriel Antonio Gost Caimari 2.630 euros. 96 punts

Segon. Requerir al licitadors que han presentat les ofertes económicament mes
avantatjoses perqué, en el termini de deu dies hábils, a comptar des del següent en que
rebi el requeriment, presentin la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributáries i amb la Seguretat Social, de disposar
efectivament deis mitjans que s'hagi compromés a dedicar o adscriure a l'execució del
contráete conforme a Farticle 64.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, i d'haver
constituit la garantia definitiva que sigui procedent.

I, perqué així consti i a l'efecte d'acreditar-ho, d'ordre i amb el vist-i-plau del Sr. batle,
expedesc el present.

Muro, 2 de setembre de 2013
Vist i plau,
El batle,

Martí FornésCarbonell.


