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

7539

Anunci licitació del contracte administratiu especial del bar-restaurant del poliesportiu municipal de
l’Ajuntament de Llubí

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el 27 d’abril de 2015, va aprovar el plec de condicions administratives i de prescripcions
tècniques que ha de regir la licitació del contracte administratiu especial del bar-restaurant del Poliesportiu Municipal “Ses Comes” de Llubí,
s’exposa al públic per un termini de deu dies naturals, a comptar a partir del dia següent a l’anunci d’aquest edicte al BOIB, per tal de què es
puguin presentar reclamacions.
Simultàniament s’anuncia la licitació, si bé condicionat al que disposa l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears.
1. Entitat adjudicadora:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/69/917588

a) Administració Pública: Ajuntament de Llubí.
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria-intervenció.
c) Obtenció de documentació i informació:
1.- Ajuntament de Llubí
2.- Domicili: carrer Sant Feliu, 13
3.- Localitat i CP: Llubí – 07430
4.- Telèfon: 971522002
5.- Fax: 971522528
6.- Perfil del contractant: www.ajllubi.net
7.- Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per a la presentació d’ofertes.
d) Nº expedient: 2/2015
2. Objecte del contracte:
a) Descripció: Explotació del bar-restaurant del Poliesportiu Municipal “Ses Comes” de Llubí
b) Duració i prorroga: 5 anys prorrogables anualment fins un màxim de 10 anys.
c) Tipus: Contracte administratiu especial.
d) Lloc d’execució: Llubí
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: Oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació
d) Criteris d’adjudicació:
1.- Oferta econòmica més avantatjosa mitjançant fórmula: fins a 80 punts
2.- Inversions avaluables econòmicament: fins a 20 punts
4.- Valor estimat del contracte:
INCLOENT LA PRÒRROGA (IVA EXCLÒS): 69.600,- euros
5. Pressupost base de licitació:
Import IVA exclòs: 34.800 € pel 5 anys
IVA: 7.308 € pel 5 anys
Total IVA inclòs: 42.108 € pel 5 anys
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6. Garanties:
a) Provisional: --b) Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació
7. Requisits específics del contractista:
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional estipulat al plec de clàusules administratives generals.
8. Presentació d’ofertes:
a) Data i hora límit de presentació: 15 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el
BOIB. Si el darrer dia del termini fos diumenge o festiu, s’entendrà que conclou el primer dia hàbil següent, a les 14,00 hores.
La data i hora fixat és aplicable a qualsevol registre o oficina habilitada on es puguin presentar les ofertes d’acord amb l’article 38.4
de la Llei 30/1992.
b) Documentació a presentar: la que estableix el plec de condicions administratives.
c) Lloc de presentació: Les ofertes aniran adreçades a l’Ajuntament de Llubí i es presentaran en el registre general de l’Ajuntament
(carrer Sant Feliu, 13, Llubí, 07430), o per qualsevol dels mitjans admesos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. En
cas de no presentar l’oferta en el registre general de l’Ajuntament de Llubí, els licitadors hauran de posar en coneixement de
l’Ajuntament de Llubí, mitjançant fax o telegrama, el mateix dia, la presentació de la proposició identificant el licitador i el
procediment a que es licita, i fer constar la data i hora de presentació.
9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Llubí.
b) Domicili: Carrer Sant Feliu, 13
c) Localitat: Llubí
d) Data i hora: la que estableix el plec de clàusules administratives
10. Despeses d'anuncis:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/69/917588

Serà a compte de l’adjudicatari la despesa derivada de la present publicació, així com la resta d’anuncis inherents a la formalització
del contracte.
11. Perfil de contractant: www.ajllubi.net
Llubí, 30 d’abril de 2015
El batle,
Joan Ramis Perelló
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