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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

7805

Anunci de licitació atorgament mitjançant concurs, d'autoritzacions reglamentades per a l'explotació
del Quiosc-Bar desmuntable núm. 4 de la Platja d'Alcúdia per a les temporades turístiques
2015-2016-2017

Mitjançant Decret de batlia núm. 518 de data 28 d’abril de 2015, s’han aprovat els Plecs de Clàusules administratives i tècniques per a
l’atorgament, mitjançant concurs, d’autoritzacions reglamentades per a l’explotació del Quiosc-Bar desmuntable num. 4 de la platja
d’Alcúdia per a les temporades turístiques 2015-2016-2017.
Conformement amb allò que estableix l’article 113.6 del Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de
Costes, s’anuncia la publicació dels esmentats plecs al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Alcúdia i l’obertura del termini de presentació
d’ofertes, comptador des del dia següent a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
1.- Entitat adjudicadora
a.Organisme: Ajuntament d’Alcúdia.
b.Dependència que tramita l’expedient: Contractació
c. Núm.d’expedient: CN-31/15
2.- Objecte de licitació

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/72/918099

a.Descripció de l’objecte: Explotació del Quiosc-Bar desmuntable núm. 4 de la Platja d’Alcúdia.
b.Lloc d’execució: terme municipal d’Alcúdia.
c.Termini d’execució: Tres temporades turístiques (2015-2016-2017)
3.- Tramitació, i procediment
a.Tramitació: urgent
b.Procediment: Concurs
4.- Pressupost base de licitació
QUI-04 : QUIOSC DESMUNTABLE núm. 4 (antic XQ1) a la PLATJA D’ALCUDIA. (IT21 plànol de distribució FULL 4).
- Preu de sortida del concepte QUI-04: Dinou mil dos-cents cinquanta-nou euros amb trenta-tres cèntims (19.259,33€/anuals).
L’import podrà ser millorat a l’alça pels licitadors.
5.- Criteris d’adjudicació
1.-Oferta econòmica: fins a 90 punts
2.- Millores objectives avaluables mitjançant fórmula matemàtica: fins a 10 punts
6.- Garanties
a.Provisional: 3% del preu de sortida de cada Quiosc al que s’opti.
b.Definitiva: 6% de l’import d’adjudicació (cànon oferit anual de cada lot al que s’opti).
c.Dipòsit: 5% del valor material de les instal.lacions temporal autoritzades.
7.- Obtenció de documentació i informació
a.Entitat: Ajuntament d’Alcúdia.
b.Domicili: C/ Major, 9. Departament de Contractació.
c.Localitat i codi postal: Ajuntament d’Alcúdia.07400.
d.Telèfon: 971 897 100
e.Telefax: 971 54 65 15
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f.Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per a la presentació d’ofertes.
8.- Requisits específics del contractista. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: La prevista a la clàusula 7.6
del Plec de Condicions econòmico-administratives.
9.- Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació
a.Data límit de presentació: 8 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, en horari
d’obertura al públic (de 9h a 14h).
b.Documentació que integrarà les ofertes: La que estableix la clàusula 7 del plec de condicions econòmico-administratives.
c.Lloc de presentació:
1r. Entitat: Ajuntament d’Alcúdia (Departament de contractació).
2on.Domicili: Carrer Major, 9.
3er. Localitat i codi postal: Alcúdia. 07400.
d.Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Un mes, a comptar des de l’obertura de les proposicions.
10.- Portal informàtic: Es podran aconseguir els plecs de clàusules econòmico-administratives i plec de condicions tècniques al Perfil del
contractant a www.alcudia.net

Alcúdia, 30 d’abril de 2015
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La batlessa,
Coloma Terrassa Ventayol
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