AJUNTAMENT DE LLUBI
ILLES BALEARS

ANUNCI
Aprovats per Decret de Batllia de data 30 d’octubre de 2009 els Plecs de Clàusules
Administratives i de Prescripcions Tècniques que ha de regir la contractació de la
concessió de domini públic de l’explotació del servei de bar-cafeteria al Poliesportiu
Municipal de l’Ajuntament de Llubí, situat al carrer La Carretera, núm. 125, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, s’exposen al públic per un termini de deu dies
naturals comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB,
per tal que s’hi puguin presentar reclamacions segons l’article 188 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. Simultàniament, per
mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procediment.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Llubí.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció: Concessió administrativa per a la l’explotació del servei de bar-cafeteria
al Poliesportiu Municipal de l’Ajuntament de Llubí.
b) Termini del contracte: Tres anys, prorrogables fins a un màxim de cinc anys
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: Oferta econòmicament més avantatjosa i varis criteris d’adjudicació.
4. Preu de la concessió: 9.000,- € anuals, IVA inclòs.
5. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Llubí
b) Domicili: carrer Sant Feliu, núm. 13
c) Localitat i codi postal: Llubí, CP 07430
d) Telèfon: 971 52 20 02
e) Fax: 971 52 25 28
f) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins el mateix dia que finalitzi la
presentació d’ofertes.
6.- Garanties:
a) Garantia provisional: No
b) Garantia definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació, exclòs IVA.
7. Requisits específics del concessionari:
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, exigida al PCAP.
8. Presentació d’ofertes.
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats a partir del següent al de la
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), en el
Registre General en horari d'obertura al públic (de 8,30 a 14 hores).

b) Documentació a presentar: La que estableix la clàusula 7 del Plec de Condicions
econòmico-administratives.
c) Lloc de presentació:
1r. Entitat: Ajuntament de Llubí.
2n. Domicili: Carrer Sant Feliu, 13.
3r. Localitat i codi postal: Llubí. 07430.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Fins a
l’adjudicació definitiva.
9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Llubí.
b) Domicili: Carrer Sant Feliu, 13
c) Localitat: Llubí
c) Data i Hora: L’acte d’obertura dels sobres de la documentació tendrà lloc el següent
dia hàbil posterior al termini de presentació de proposicions. A aquests efectes, el
dissabte no es considera dia hàbil. L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques
tendrà lloc el tercer dia hàbil posterior a l’obertura de documentació. A aquests efectes,
el dissabte no es considera dia hàbil.
d) Hora: A les 10,30 hores.
La Mesa de contractació, en casos justificats, podrà suspendre aquest acte i fixar un nou
dia per a l'obertura de documentació i proposicions, tot el que es publicarà a través
d'anuncis en el Tauló d'Edictes de l'Ajuntament, entenent-se convocats els licitadors i
qualsevol possible interessat per la publicació del citat anunci.
10. Despeses d'anuncis
Serà a compte del concessionari la despesa derivada de la present publicació.
Llubí, 30 d’octubre de 2009.
El Batlle,

Tomàs Campaner Ferragut

