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

2321

Anunci per a l'adjudicació del contracte administratiu especial per a l'explotació del Servei de Bar de
la Tercera Edat de l'Edifici municipal del carrer Sants Apòstols de Muro.

ANUNCI PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI
DE BAR DE LA TERCERA EDAT DE L’EDIFICI MUNICIPAL DEL CARRER SANTS APÒSTOLS DE MURO.
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 25 de febrer de 2016, per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria del
procediment obert, atenent a l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, per a l'adjudicació del contracte
administratiu especial per a l'explotació del servei de bar de la tercera edat de l’edifici municipal del carrer Sants Apòstols de Muro.
El plec de clàusules administratives particulars, aprovat mitjançant el mateix acord del Ple de l’Ajuntament de data 25 de febrer de 2016, així
mateix s’exposa al públic pel termini de deu dies naturals, perquè puguin presentar-se reclamacions, de conformitat amb l’establert a l’article
188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, si bé, es suspendrà la licitació en el cas que es
produeixin reclamacions contra el referit Plec.
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1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Muro.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria.
2) Domicili: Pl. Comte d’Empúries, núm. 1.
3) Localitat i codi postal: MURO 07440.
4) Telèfon: 971 860 811.
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: 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació del
present edicte al BOIB.
2. Objecte del Contracte: l'explotació del servei de bar de la tercera edat de l’edifici municipal del carrer Sants Apòstols de Muro.
a) Tipus: contracte administratiu especial
b) Descripció: És l'explotació i manteniment del servei de Bar de la Tercera Edat de l’edifici municipal del Carrer Sants Apòstols,
que inclou el servei de bar del local annex del carrer Lluís Carreres, propietat de l’Ajuntament, i cedit el seu ús a l’Associació de la
Tercera Edat de Muro.
d) Lloc d'execució: Edifici Municipal
1) Domicili: Carrer dels Sants Apòstols.
2) Localitat i codi postal: Muro 07440
e) Termini d'execució: 10 anys.
f) Admissió de pròrroga: 5 anys.
g) CPV (Referència de Nomenclatura): 5510- Servicios de Hostelería; 5541- Servicios de gestión de bares.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d'adjudicació:
Criteri d’avaluació automàtica:
- Millora del preu o tipus, a l'alça,.................................... fins a 60 punts.
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S’assignaran 60 punts a l’oferta que ofereixi millor cànon, i a la resta se li assignarà una puntuació proporcional, segons la següent
fórmula:
Pi= (Ci-Ct)x60/(Cmax – Ct)
Pi= puntuació assignada a l’oferta i
Ci= cànon ofertat per la oferta i
Cmax= màxim cànon ofertat
Ct= cànon tipus
Criteris avaluables segons judici de valor:
- Millora de les instal·lacions objecte del contracte ...... Fins a 20 punts.
S'atorgarà la puntuació màxima de 20 punts al licitador que presenti l'oferta més alta de millora de les instal·lacions adequades a
l'objecte del contracte i les demés ofertes inferiors es valoraran proporcionalment.
- Millores en la prestació del servei.....................
Fins a 20 punts.
S'atorgarà la puntuació màxima de 20 punts al licitador que presenti l'oferta més alta de millores al servei adequades a l'objecte del
contracte, i les demés ofertes inferiors es valoraran proporcionalment.
4. Pressupost base de licitació:
1.650,00 € anuals més 346,50 € d'IVA, que suposen un total de 1.996,50 € anuals.
6. Garanties exigides:
Definitiva (%): 5% preu d’adjudicació més la quantitat de 3.726,04 Euros, corresponents al que preveu el reglament de béns en
relació al valor del domini públic ocupat, mitjançant metàl·lic o aval bancari.
7. Requisits específics del contractista:
7.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari podrà acreditar-se per un o més dels mitjans següents:
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a) Declaració sobre el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereixi en contracte, per
import igual o superior a 1.650,00 euros, en un dels tres últims anys.
b) Justificant de l’existència d’assegurança d’indemnització per riscos professionals per import igual o superior a 1.650,00
euros.
7.2 La solvència tècnica o professional de l’empresari podrà acreditar-se per qualsevol dels mitjans establerts al TRLCSP.
8. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: 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. Dependència: Secretaria.
2. Domicili: Pl. Compte d’Empúries, núm. 1.
3. Localitat i Codi Postal: Muro 07440.
9. Obertura d'ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Muro
b) Domicili: Pl. Compte d’Empúries, núm. 1.
c) Localitat i Codi Postal: Muro 07440.
d) Data i hora: Es celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Muro, en acte públic, a partir de les 8.30 hores del tercer dia
hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de proposicions.
10. Despeses de Publicitat: a càrrec de l’adjudicatari.
Muro, 2 de març de 2016.
El batle
Martí Fornés Carbonell.
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