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

5116 Explotació lot núm. 1 hamaques i ombrel·les de la platja de muro pels anys 2017-2020- tramitació
urgent- nou expedient (Exp. 19/2017)

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de maig de 2017, mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria de
licitació de procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació i tramitació urgent, per a l’explotació del Lot núm. 1 d’hamaques i ombrel·les
de la Platja de Muro pels anys 2017 a 2020.

Simultàniament, els plecs aprovats s’exposen al públic pel termini de cinc 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 els referits Plecs.

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: 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: 8 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació del
present edicte al BOIB. Fins el dia de la finalització de la presentació de proposicions:

A l’Ajuntament de Muro: Tel. 971 860811- Fax.971- 860178
Al perfil del contractant: www.ajmuro.net
d) Número d’expedient: 19/2017

2. Objecte del Contracte:

a) Tipus: Es l’explotació de l’ús de les instal·lacions de serveis de temporada del Lot núm.1 d’hamaques i ombrel·les de la Platja de
Muro pels anys de 2017 a 2020.
b) Descripció de l’objecte: Explotació de 1.576 hamaques i 788 ombrel·les així com 788 caixes de seguretat. El número mínim de
dies útils d’explotació és de 110 dies/temporada
c) Lloc d’execució: Platja de Muro
d) Termini de duració: 4 temporades. Des de l’1 de maig fins el 30 de novembre. El primer exercici des de la data d’adjudicació fins
el 30 de novembre de 2017 i la resta d’anys des de l’1 de maig fins el 30 de novembre
e) Admissió de pròrroga: No existeix possibilitat de pròrroga

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació:
-Criteri avaluable de forma automàtica: Fins a 90 punts:
Oferta econòmica, millora del preu/tipus de canon a l'alça.......fins a  90 punts
- Criteri avaluables mitjançant judici de valor: Fins a 10 punts:
Millora de la instal·lació i de la qualitat del servei ofertat…… fins a 10 punts

4. Tipus de la licitació: Preu/canon a l'alça :
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Lot núm. 1................ 616.216,-  euros anuals

5. Garanties exigides:

-Provisional:
10% del  tipus de licitació
-Definitiva:
Davant l’Ajuntament: 5% de l’import d’adjudicació del contracte de concessió (l’import  per 4 anys)
Davant Demarcació de Costes: 5% del valor material de les instal·lacions.

6. Requisits específics del contractista:

Justificació de la solvència econòmica o financera i solvència tècnica o professional, per qualsevol dels mitjans establerts a la clàusula 6.d.1 i
6.d.2, respectivament, del plec de clàusules administratives

7. Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: 8 dies naturals a comptar des del següent a la publicació del present anunci al BOIB, fins a les 14 hores.
Si el darrer dia coincideix amb dissabte, diumenge o festiu s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del primer dia hàbil següent
b) Documentació a presentar: La que figura en el plec de clàusules administratives que regeix el present contracte
c) Lloc de presentació:

1. Dependència: Registre- Departament de Secretaria. De les 9 a les 14 hores
2. Domicili: Pl. Compte d’Empúries, núm. 1
3. Localitat i Codi Postal: Muro 07440

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos, a comptar des de l’obertura de proposicions

8. Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Ajuntament de Muro
b) Adreça: Plaça Comte 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 9.00 hores del tercer dia hàbil
següent al de la finalització del termini de presentació de proposicions.

Prèviament, en acte intern, a les 8.30 hores, es procedirà a l‘obertura  de la documentació administrativa o sobres A

En cas de coincidir en dissabte, diumenge o festiu es celebrarà el primer dia hàbil següent a la mateixa hora

9. Despeses de publicitat:

A compte de l’adjudicatari

10. Altres informacions

En el supòsit de que la Demarcació de Costes de Balears o la Conselleria del Territori  modifiqués la composició i/o distribució de la
instal·lació del Lot núm. 1 , 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

11. Perfil del contractant:

www.ajmuro.net

Muro, 18 de maig de 2017

El Batle
Martí Fornés Carbonell
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