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Secdó V. Anunds
Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE MURO
5538 Anunci concessió instal-lació balneari núm. 4 de Platja de Muro
L'Ajuntament Pie a la sessió extraordinaria de data 9 de maig de 2016 ha acordat aprovar el plec de clausules administratives ¡ de clausules
técniques abc; com 1' informe d'estat de les instal-lacions i valoració d'obres de reposició i millora que han de regir el contráete de gestió del
servei públic, mitjan?ant concessió, de 1'explotació de la mstal-lació de servéis de la Platja de Muro: Balneari núm. 4, amb procediment
obert, oferta económicament mes avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, per la qual cosa es sotmet a mformació pública per termini
de 10 dies naturals, a comptar des del següent al de la inserció d'aquest anunci al BODB, a efectes de qué es puguin presentar reclamacions.
Simultániament s'anuncia la licitació, si be s'ajornará- si tos necessari- en cas de que es formulm reclamacions, segons el que disposa 1'article

188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de régim local de les Ules Balears.
1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de MURO.
b) Dependencia que tramita 1'expedient: Secretaria.

c) Obtenció de documentado i informació:
1. Dependencia: Secretaria

2. Domicili: Pla9a Comte d'Empúries, núm.l 07440 Muro.
3. Localitat i Codi Postal: Muro 07440
4.Teléfon:971 860036
5.Telefax:971 860 178
6. Correu electrónic: secretaria@ajmuro.net
7. Adre?a d'internet del perfil del contractant: www.ajmuro.net

^ 8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: 15 dies naturals. Fins el dia de fuialització de la presentació de
^ proposicions:
g A 1'Ajimtament de Muro 07440 MURO. Tel. 971 860036 Fax. 971 860178
^ AI Perfil del contractant: www.ajmuro.net

co d) Número d'expedient. 10/2016
co

CN 2. Objecte del contráete.
co

o
^ a) Tipus: contráete de gestió
^§- b) Descripció: Es el contráete de gestió del servei públic de la ¡nstal-lació de servéis de la Platja de Muro: Balneari núm. 4.
§ c) Lloc d'execució: Platja de Muro
S d) Termini del contráete: Des de la data d'adjudicado fms el 30 de novembre de 2022 (7 anualitats).
Jg e) Admissió de prórroga: No.
£D
es 3. Tramitació i procediment .
.0

o a) Tramitació: Ordinaria.
b) Procediment: Obert. Oferta económicament mes avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació.

c) Criteris d'adjudicació:
•¿ - Criteri quantifícable automáticament:

3= Millora del canon anual de licitació, fms a 85 punts.
- Criteri la ponderació del qual depengui d'un judie; de valor:
Millares complementáries en 1'explotació del servei i instal-lacions, fins a 15 punts.

base de licitació, millorable a I'al(a:
- Balneari núm. 4......... 25.000,-euros anuals, FVA exempt.

;5. Canon anual de la instal-lació, millorable a I'alya: 25.000,- euros, IVA exempt.
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6. Garanties exigides.

a) Provisional
- Balneari núm. 4......... 4.193.79,-euros.

b) Defmitiva: ( el 3% del valor del domini públic ocupat).
- BaLneari núm. 4......... 6.290.69.-euros.

Així mateix, 1'adjudicatari haurá de constituir al mateix temps que la garantía definitiva, una garantía equivalent al valor de les obres
pendents de reposició i acondicionaroent, segons informe de 1'estat de les instal-Iacions i valoració, de data 29 d'abril de 2016, que será
retornada ñnalitzades les obres, previ mforme técnic emés a 1'efecte, i es la següent:
- Balnerari núm. 4- Aval Pressupost obres pendents de 18.657,98 euros
7. Requisits específics del contractista.
Justificació de la solvencia económica o fínancera i técnica o professional prevista a la cláusula 6.3.1 i 6.3.2 del plec de clausules
administratives particulars.
8. Presentació de les ofertes.

a) Data i hora límit de presentado: Quinze dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci al BOIB,
i fíns a les 14 hores.
Si el darrer dia de 1'esmentat termini coincideix amb dissabte, diumenge o festiu s'entendrá prorrogat fins a les 14 hores del primer

dia hábil següent.
b) Documentació a presentar: La que figura en el Plec de Clausules Admuústratives que regebc el present contráete.

c) Lloc de presentació: Registre - Departament de Contractació de 1'Ajuntament de Muro. Pla?a Comte d'Empúries, núm.l 07440
Muro, de les 9 a les 14 hores.d) Termini dui-ant el qual el licitador estira obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos, a comptar des de 1'obertura de proposicions.

m
co

9. Obertura de les ofertes.

§ a) Ádrela: Playa Comte d'Empúries, num.l.
Í§ c) 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 les 8:30 hores del tercer dia hábil
3 següent al de la fmalització del termini de presentado de proposicions.
o En cas de coincidir en dissabte, diumenge o festiu es celebrará el primer dia hábil següent a la mateixa hora.
03

¿¿ 10. Despeses de publicitat.
-o

¿.
-^ A carree de 1'adjudica.tari.

2

:Q II. AItres informacions.

o

£1
(D
"^ Perfil del contractant: www.ajmuro.net
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Muro, 11 de rnaig de 2016

EL BATLE
Martí Fornés CarboneU
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